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09. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Pezinok a Štatútu a rokovacieho 

poriadku stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku 
 

 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVALI: Mgr. Renata Gottschallová, vedúca organizačného odd. MsÚ v Pezinku 

    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 23.02.2021: odporúča schváliť v predloženom 

znení 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), v spojitosti s § 24 ods. 1 písm. c) a v zmysle § 15 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

1. zmenu 

Štatútu Mesta Pezinok 

 

v rozsahu: 

mení sa § 10 ods. 5, ktorý bude znieť: 

 

§ 10 

Komisie MsZ 

5. Každá komisia má svojho predsedu a tajomníka. Predsedom je prioritne poslanec MsZ; 

ak žiadny poslanec nemá záujem o funkciu predsedu komisie, môže ním byť aj iný člen 

komisie. Tajomníkom je zamestnanec MsÚ. Predseda komisie zodpovedá za plnenie úloh 

komisie a predkladá MsZ v mene komisie stanoviská, správy, informácie a pod. Tajomník 

komisie zabezpečuje administratívnu stránku činnosti komisie, najmä stručné a prehľadné 

zaznamenanie práce komisie a jej výsledkov v zápisniciach zo zasadnutí, spracovanie 

posudkov, rozborov a iných výsledných materiálov a pod. 

 

 

2. zmenu 

Štatútu a rokovacieho poriadku stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku 

 

v rozsahu: 

mení sa článok III. ods. 5, ktorý bude znieť: 

 

Čl. III 

Členstvo v komisii 

 



5. Spomedzi členov komisie sa zvolí predseda. Kandidátmi na predsedu sú prioritne 

poslanci, v prípade, že žiadny z poslancov nemá záujem o funkciu predsedu, môže byť 

predsedom aj iný člen komisie. Predsedu volia členovia na zasadnutí komisie 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie. Pri zriadení komisie sa predseda volí na 

prvom zasadnutí komisie, inak na najbližšom zasadnutí po tom, čo skončila funkcia 

predchádzajúceho predsedu. 

 

 

 

a) bez pripomienok 

 

b) s týmito pripomienkami: 

 

 

Dôvodová správa: 
 

1. Štatút Mesta Pezinok 

 

Štatút bol schválený uznesením MsZ č. 1-23/2019 zo dňa 21.02.2019: 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2019-02-21/uznesenie2019-023.pdf 

 

zmena štatútu bola schválená uznesením MsZ č. 1-142/2020 zo dňa 26.11.2020 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-11-26/uznesenie2020-142.pdf 

 

celý štatút Mesta Pezinok je zverejnený na webovom sídle Mesta: 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/dokumenty/status_mesta_pezinok_2020.

pdf 

 

Pôvodné znenie § 10 

§ 10 

Komisie MsZ 

 

1. Komisie zriaďuje MsZ ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány. 

2. Pokiaľ nie je príslušným rozhodnutím MsZ stanovená iná pôsobnosť (ad hoc), platí, že 

úlohou komisie je na zverenom úseku záujmov a potrieb Mesta: 

 sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov Mesta a jeho občanov, 

 z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj 

Mesta v danej oblasti 

 predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám Mesta ako 

podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti, 

 kontrolovať vo zverejnenej oblasti plnenie nariadení Mesta, uznesení MsZ a MsR a 

rozhodnutí primátora, 

 formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim 

rozhodnutiam MsZ, MsR alebo primátora, prípadne k postupu MsÚ alebo iného 

kompetentného orgánu. 

3. Členstvo v komisiách stanovuje MsZ. 

4. Pokiaľ formy práce nevyplývajú z rozhodnutia MsZ (napr. predloženie odborného 

posudku) platí, že o formách práce rozhoduje komisia s ohľadom na optimálne splnenie 

zverených úloh. 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2019-02-21/uznesenie2019-023.pdf
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-11-26/uznesenie2020-142.pdf
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/dokumenty/status_mesta_pezinok_2020.pdf
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/dokumenty/status_mesta_pezinok_2020.pdf


5. Vzhľadom na potrebnú kontinuitu s činnosťou MsZ a MsÚ sa ustanovuje, že predsedom 

komisie je poslanec MsZ a jej tajomníkom je zamestnanec MsÚ. Predseda komisie 

zodpovedá za plnenie úloh komisie a predkladá MsZ v mene komisie stanoviská, správy, 

informácie a pod. Tajomník komisie zabezpečuje administratívnu stránku činnosti 

komisie, najmä stručné a prehľadné zaznamenanie práce komisie a jej výsledkov v 

zápisniciach zo zasadnutí, spracovanie posudkov, rozborov a iných výsledných materiálov 

a pod. 

6. Predseda komisie zodpovedá za efektívnu organizáciu práce komisie, za zachovanie 

demokratických zásad činnosti (právo na vyjadrenie stanoviska na princípe väčšiny, právo 

na zaznamenanie menšinového názoru na požiadanie člena komisie v písomnostiach 

spracovaných komisiou, atď. ...). 

 

 

 

2. Štatút a rokovací poriadok stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku 

 

Štatút bol schválený uznesením MsZ č. 7/2019 zo dňa 17.01.2019: 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2019-01-17/uznesenie2019-007.pdf 

 

celý Štatút a rokovací poriadok stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku je 

zverejnený na webovom sídle Mesta: 

https://www.pezinok.sk/?yggid=1024 

 

Pôvodné znenie článku III 

 

Čl. III 

Členstvo v komisii 

1. Členmi komisie môžu byť osoby staršie ako 18 rokov spôsobilé na právne úkony 

a schvaľuje ich MsZ. 

2. Členstvo v komisii je dobrovoľné a trvá súbežne s volebným obdobím poslancov MsZ. 

3. Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie a majú právo 

predkladať návrhy. 

4. V prípade, že člen komisie sa nezúčastní bezprostredne po sebe idúcich troch zasadnutí 

komisie, predseda komisie môže dať návrh MsZ na vylúčenie tohto člena z komisie. 

5. Predsedom komisie je poslanec. Ak je v komisii viacej poslancov, členovia  na prvom 

zasadnutí komisie zvolia predsedu komisie spomedzi poslancov nadpolovičnou väčšinou 

všetkých členov komisie. 

6. Predseda riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia, riadi ich priebeh, overuje 

a podpisuje zápisnicu z rokovania. 

7. Členom komisií, ktorý nie sú poslancami MsZ, môže primátor ponúknuť rovnaké benefity 

ako poslancom. 

8. Každá komisia má svojho tajomníka, ktorý je pracovník Mestského úradu (ďalej aj ako 

„MsÚ“). Tajomník nie je členom komisie, má poradný hlas a menuje ho primátor. Tajomník 

zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí komisie, vedie administratívnu 

agendu súvisiacu s činnosťou komisie, sleduje realizovanie komisiou prijatých uznesení a na 

zasadnutiach informuje o nich členov komisie. 

9. Členstvo v komisii v zaniká uplynutím funkčného obdobia MsZ, alebo vzdaním sa 

členstva, alebo prijatým uznesením MsZ o odvolaní člena komisie. 

 

 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2019-01-17/uznesenie2019-007.pdf
https://www.pezinok.sk/?yggid=1024


Spracoval dňa 16.02.2021 

Mgr. Peter Štetka 


