
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 26.11.2020         bod: 21. 
 

 

21. Interpelácie poslancov 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 

Predloženie odpovedí na interpelácie poslancov 
v zmysle ustanovenia bodu 14.2. rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

 
14.2. Interpelácia sa vybavuje predovšetkým odpoveďou ústne a priamo na zasadnutí, na 

ktorom bola vznesená. Ak to nie je s ohľadom na povahu veci alebo okolnosti 

predmetu interpelácie možné, odpoveď sa vybaví bezodkladne a zároveň sa predloží 

na najbližšom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
Interpelácie boli zaznamenané v zápisnici z MsZ dňa 24.09.2020: 
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-09-24/zapisnica_msz2020-09-24.pdf 
 
 
 
Poslankyňa prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 
 – má pripravené interpelácie, ale z časových dôvodov ich zašle písomne a prosí aj ostatných 
poslancov, aby tak urobili tiež. 
Primátor – podľa rokovacieho poriadku by mala interpelácia aj zaznieť verejne 
 
Poslankyňa prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 
(doručené na MsÚ dňa 09.10.2020, evidované pod č. 25756) 
1. V bode 23. uvedeného zasadnutia (dňa 24.09.2020) bolo Zhodnotenie prevádzky 

tepelného hospodárstva spoločnosťou Termming. V tejto súvislosti žiadam, aby nám boli 
sprístupnené zápisy, resp. link na umiestnenie na webe mesta, keďže si MsZ schválilo 
komisiu pre činnosť Termmingu. Malo by to byť štandardné ako pri komisiách MsZ. 

2. Ako je riešený stav po opätovnom odvolaní náčelníka MsP JUDr. Ľudovíta Farbulu 
13.8.2020? Kedy mu bolo doručené oznámenie o odvolaní? Ako sa riešil jeho pracovno-
právny pomer za 4 a pol mesiaca? V akej výške je mzdové vyrovnanie a z akej položky je 
hradené? 

3. Aké sú dôvody k uzatvoreniu zmluvy s ďalšou právnickou kanceláriou? Schvaľujúcou 
osobou je Mgr. Sameková - kancelária primátora - referent právnik. 

 
Odpoveď na interpelácie posielal emailom dňa 19.10.2020 primátor: 
 
1. Komisia na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ bola zriadená v 
zmysle Nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení zo dňa 
17.04.2013. Nejedná sa o komisiu zriadenú mestským zastupiteľstvom a nevzťahuje sa na 
túto komisiu Štatút a rokovací poriadok stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v 
Pezinku.  
Zápisy zo zasadnutia stálej komisie za obdobie 2019 a 2020 posielame v prílohe. 



 
2. Pracovný pomer zanikol na základe dohody zmluvných strán 10. júna 2020 a teda Vaša 
otázka zjavne cestuje v čase a dotazujete sa tak okolnosti, kedy už pán JUDr. Farbula nebol 
zamestnancom mesta. Pán JUDr. Farbula žiaden nárok na mzdu nevzniesol. Je to ukončené. 
 
3. Dôvodom uzavretia zmluvy je zabezpečenie väčšej právnej istoty pre vedenie mesta a 
vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení. Ak by sme ešte mali možnosť vyvinúť aktivity 
na drobnú korekciu a oboznámenie Vás, ako voleného zástupcu so spôsobom priebehu 
schvaľovania dokumentu, ktorý má dopad na rozpočet mesta, potom je to nasledovne, celkom 
triviálne. Každý úkon, kde sa predpokladá nárok na rozpočet prebieha schvaľovaním vo 
forme základnej finančnej kontroly (zákon NR SR č. 357/2015 Z. z.) a práve p. Mgr. 
Sameková je v tomto prípade tým zamestnancom, ktorý potvrdzuje, že je úkon možné 
vykonať, teda je v danej požiadavke rozpočtovo krytý.  To je však rozdiel od záveru, že daný 
zamestnanec schválil uzatvorenie určeného zmluvného vzťahu za mesto. Túto právomoc má 
všeobecne primátor mesta, nakoľko je štatutárnym zástupcom mesta. 
 
 
(doručené na MsÚ dňa 09.10.2020, evidované pod č. 25754) 
1. Na rokovaní (dňa 24.09.2020) bola schválená zmena programu a z rokovania bol 

vypustený bod 16. Koncepcia mestského podniku služieb, p.o (viď zápisnica) 
Vypracovanie a predloženie uvedenej koncepcie bolo uložené riaditeľovi MPS uznesením 
v máji 2020. Ako bude hodnotené plnenie tohto uznesenia? Pripomínam, že prvýkrát mal 
riaditeľ predložiť možnosti rozvoja podniku ešte v februári 2020 na zasadnutie MsR (viď 
zápis). 

2. Vzhľadom k tomu, že ste sa opäť vrátili do výkonu funkcie hlavnej kontrolórky MsZ by 
som považovala za dobré informovať poslancov o základných podmienkach, ako tento 
výkon zabezpečujete? Odkedy, v akom ste pracovnom režime, či pracujete na plný úväzok 
(zmenu by malo schváliť MsZ), ako budete vykonávať svoju funkciu vo vzťahu k 
zasadnutiam MsZ a MsR a prítomnosťou na týchto zasadnutiach? 

 
Odpoveď na prvú interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 
11.10.2020 Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka: 
 
Komisie a Mestská rada dali rôzne návrhy, kde treba dopracovať túto koncepciu MPS a znova 
ju predložiť. Nakoľko p. primátor obdržal návrh, aby bol bod č. 16 – Koncepcia MPS 
stiahnutý z rokovania MsZ, predostrel stiahnutie bodu poslancom MsZ, aby hlasovaním 
rozhodli, či stiahnu alebo nestiahnu predmetný bod z rokovania.  
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné: prítomných bolo 19 poslancov; 18 poslancov 
hlasovalo, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania MsZ. 1 poslanec nehlasoval, tzn. poslanci 
svojím hlasovaním rozhodli o stiahnutí tohto bodu z rokovania MsZ. 
 
Doplnené odpovede na interpelácie spracovala a na interpelácie odpovedala emailom dňa 
20.10.2020 Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka: 
 
Dňa 09.10.2020 zaregistrovala podateľňa Mestského úradu v Pezinku (ďalej len „ podateľňa 
MsÚ“) v registratúre podaní pod č. 25754/2020 Vaše podanie označené v predmete veci ako 
„Interpelácia“. 
Dovoľujem si Vám zaslať nasledovnú odpoveď (poradie bodov som zachovala ako ste ho 
mali určené vo Vašej interpelácii): 



1. V zmysle UzN MsZ č. 1-45/2020 zo dňa 18.05.2020, MsZ uložilo v bode a) riaditeľovi 
RNDr. Dušanovi Chudému spracovanie koncepcie rozvoja MESTSKÉHO PODNIKU 
SLUŽIEB (ďalej len „MPS“) na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. 
Dňa 24.09.2020 bola poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku predložená koncepcia 
rozvoja MPS. 
Komisie a Mestská rada dali rôzne návrhy, kde treba dopracovať túto koncepciu MPS a znova 
ju predložiť. Nakoľko p. primátor obdržal návrh, aby bol bod č. 16 – Koncepcia MPS 
stiahnutý z rokovania MsZ, predostrel stiahnutie bodu poslancom MsZ, aby hlasovaním 
rozhodli, či stiahnu alebo nestiahnu predmetný bod z rokovania. 
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné: prítomných bolo 19 poslancov; 18 poslancov 
hlasovalo, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania MsZ. 1 poslanec nehlasoval, tzn. poslanci 
svojím hlasovaním rozhodli o stiahnutí tohto bodu z rokovania MsZ. 
Riaditeľ MPS RNDr. Dušan Chudý spracoval koncepciu rozvoja MPS, tak ako mu to uložilo 
dňa 18.05.2020 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku a predložil ju na septembrové rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Pezinku. 
Ako iste uznáte, ak sa vyjadrí väčšina poslancov zastupiteľstva a daný bod sa tým nedá 
prerokovať, je obtiažne toto pričítať na vinu riaditeľovi MPS. Nakoľko je mestské 
zastupiteľstvo kolektívny orgán, musíte ako jeho členka a poslankyňa prijať jeho závery a 
akceptovať ich. Jedným z nich je aj okolnosť, že sa zastupiteľstvo nejakým bodom zaoberať 
nechce. Individuálne nemáte možnosť zvrátiť rozhodnutie kolektívneho orgánu. 
 
2. Vykonávam prácu z domu („home office“). Do kancelárie v budove MsÚ Pezinok chodím 
podľa potreby. Od 01.11.2020 mám ustálený režim prítomnosti, a to nasledovne: 
Každý pondelok od 7.30 do 11.30 hod. 
Každú stredu od 12.30 do 16.30 hod. 
V prípade neprítomnosti p. Fabiankovičovej (referent kontroly), je pevná telefónna linka 
presmerovaná na môj služobný mobil: 0948 150 891. Na uvedenom služobnom mobilnom 
čísle som k dispozícii celý pracovný týždeň napríklad aj počas čerpania dovolenky, návštevy 
zdravotníckeho zariadenia, pracovnej neschopnosti a pod. 
Odpovedám na e-maily v daný pracovný deň, resp. nasledujúci pracovný deň v závislosti od 
pracovnej vyťaženosti. V prípade čerpania dovolenky, návštevy zdravotníckeho zariadenia, 
doprovodu do zdravotníckeho zariadenia, pracovnej neschopnosti alebo ošetrenia člena 
rodiny, odpovedám najneskôr v deň opätovného nástupu do zamestnania. 
Pracovný režim: 
Pondelok 7:30 – 16:00 
Utorok 7:30 – 16:00 
Streda 7:30 – 17:00 
Štvrtok 7:30 – 16:00 
Piatok 7:00 – 14:30. 
V pracovnom režime som od skončenia materskej dovolenky. Pracujem na plný úväzok. 
Zmenu pracovného úväzku umožňuje Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, v §18a, odsek 6, citujem: „Pracovný pomer možno dohodnúť aj na 
kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby 
kontrolóra.“ Tzn. Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov 
nedáva možnosť úpravy úväzku počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 
 
 
Poslanec PhDr. Milan Grell 
Žiada informáciu, aká je situácia momentálne v Glejovke a čo sa plánuje. 
 



Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 14.10.2020 Ing. 
Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ v Pezinku: 
 
Predpokladám, že ide o priestor obývaný neprispôsobivými občanmi. Prebehli rokovania so 
zástupcami rímkat. cirkvi o možnosti kúpy alebo dlhodobého prenájmu pozemkov KN-E 713 
a 714 v ich vlastníctve. Tieto pozemky boli vytipované ako vhodné na umiestnenie zberného 
dvora a na výstavbu bývania pre skupinu neprispôsobivých občanov. Priestor by okrem 
bývania zabezpečoval aj mimoškolské aktivity detí a vzdelávanie dospelých. Priestor by bol 
oddelený komunikáciou od zberného dvora. Je zámerom zamestnať dospelých v zbernom 
dvore pre triedenie dovezeného odpadu. 
 
 
Poslanec Bc. Ľuboš Hidaši 
1. Bude verejné obstarávanie na dodávateľa domu smútku a ak bude, tak kedy? 
 
Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 09.10.2020 
Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku: 
 
Na základe rozhodnutia vedenia mesta  nebudeme obstarávať zhotoviteľa stavby 
rekonštrukcie domu smútku, ale najskôr zadáme  vypracovanie novej projektovej 
dokumentácie s novými zadávacími podmienkami ako bola pôvodná projektová 
dokumentácia (napr. bez chladiacich boxov, s úpravou okolia). Až po obdržaní novej 
projektovej dokumentácie pristúpi Mesto Pezinok k verejnému obstarávaniu na výber 
zhotoviteľa stavby na rekonštrukciu domu smútku. 
 
2. Aké je plnenie petície „prejazdnosti Dobšinského ul. – Slnečná“? Bolo prisľúbené  

dopravné značenie prejazdnosti 30km do vyriešenia aktualizácie. Kedy sa to bude riešiť? 
 
Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 14.10.2020 Ing. 
Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ v Pezinku: 
 
Zjednosmernenie ulíc ako aj zákaz vjazdu skomplikuje situáciu v celej lokalite, najmä na 
Mýtnej ulici, predraží odvoz odpadu, predraží zimnú údržbu. Osadenie ZDZ so znížením 
rýchlosti na 30 km/h nevieme kontrolovať. Jediné vhodné riešenie je osadenie 
spomaľovacieho prahu, vyžaduje sa spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú musí 
odsúhlasiť Okresný dopravný inšpektorát (Ing. Kubaljak je momentálne PN 3 týždne). Po 
odsúhlasení to vieme zrealizovať cca do 2 týždňov. 
 
Pripája sa k interpelácií p. Žárskej ohľadom platnosti uzn. MPS 
 
 
Poslanec Mgr. Martin Dulaj 
Žiada osadiť dopravnú značku na vodorovnom značení pri Kláštore, aby autá rešpektovali 
vodorovné značenie. 
 
Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 14.10.2020 Ing. 
Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ v Pezinku: 
 
Jedná sa o úpravu parkovacích miest (kolmé PM sa zmenia na 2 pozdĺžne PM – cúvanie 
vozidiel do križovatky a budúceho cyklochodníka na Holubyho pred domom č. 79 a 81). 



Okrem zmeny vodorovného DZ sa plánuje predĺženie zóny plateného parkovania na 
Holubyho ulici  od Fortne až za kláštor. 
Pôvodne plánované zvislé DZ – parkovanie max. 10 min sa neosadí. 
 
 
Poslanec Ing. Milan Čech 
Žiada informáciu ohľadom elektrickej sústavy svietenia lámp (osvetlenie) v meste, či nastal 
nejaký pokrok a akým smerom sa to uberá. 
 
Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 15.10.2020 Ing. 
Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ v Pezinku: 
 
Práce na verejnom osvetlení prebiehajú v dvoch rovinách: 

1. znižovanie spotreby el. energie postupnou výmenou výbojok za led svetelné zdroje – v 
tomto roku sa vymení celkom 150 ks (zatiaľ vymenených 125 ks) 

2. hľadanie zdroja financovania rekonštrukcie káblových rozvodov a stĺpov VO – v 
súčasnosti prichádzajú do úvahy dva zdroje financovania – úver (podklady pripravuje 
útvar HK) alebo zdroje zhotoviteľa (cez tzv. garantovanú energetickú službu – 
schému, ktorú pripravilo Min. hospodárstva SR. V minulosti tento zdroj nebolo možné 
použiť na verejné osvetlenie, v súčasnosti ministerstvo upravilo podmienky a je to 
možné použiť aj na VO) 

 
 
Spracoval dňa 19.10.2020 a 11.11.2020 
Mgr. Peter Štetka 


