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UZNESENIE MsZ č. 1- ...... /2021 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. d)  

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

 

 

 

 

 

 

berie  na vedomie 

 

 

Informácie z činnosti ÚHK 
v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 



 

 

Ú t v a r  h l a v n e j  k o n t r o l ó r k y 

Správa o výsledku kontrol a z činnosti ÚHK za obdobie od decembera 2020 do februára 2021 

 

 

 

Kontroly: 

- ukončená kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2019 Pezinské kultúrne 

centrum, p.o.“, ktorá bola zahájená v zmysle Plánu kontrolnej činnosti útvaru  hlavnej 

kontrolórky  na  I. polrok 2020,  ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku 

dňa 16.12.2019 pod uzn. MsZ č. 1-175/2019. V kontrole bolo zistené, že sa niektoré 

nedostatky z predchádzajúcej kontroly opakujú. Správa o výsledku kontroly bola prevzatá p. 

riaditeľkou PKC.  

- ukončená kontrola so zameraním „Kontrola finančného hospodárenia za rok 2019 Pezinská 

mestská spoločnosť, s.r.o.“. Počas kontroly boli zistené iba formálne nedostatky, ktoré 

kontrolovaný subjekt počas výkonu kontroly odstránil. Kontrola inak bez zistení. 

- ukončená kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2019 Mestské múzeum, 

p.o.“, ktorá bola zahájená v zmysle Plánu kontrolnej činnosti útvaru  hlavnej 

kontrolórky  na  II. polrok 2020,  ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku 

dňa 24.09.2020 pod uzn. MsZ č. 1-106/2020. 

- ukončená kontrola „Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV. Q. 2020 a  ročné 

vyúčtovanie hospodárenia v  LESY SR, š.p., Smolenice“. Bolo vyčíslené nájomné za IV. Q 

2020 a zároveň výsledok hospodárenia vo výške 6 646,59 EUR (50% podiel pre Mesto 

Pezinok). 

- ukončená „Kontrola spisovej dokumentácie a vyúčtovania p. D.L.“. Z pohľadu HK spisová 

dokumentácia je neprehľadná a odporúča obrátiť sa na príslušné orgány za účelom ďalšieho 

preskúmania predmetnej veci. 

- ukončená „Kontrola vyúčtovania poskytnutej dotácie z MPSVaR SR.“ Z pohľadu HK 

vyúčtovanie obsahuje výdavky, ktoré daným občanom neboli schválené prostredníctvom 

predmetnej dotácie, tzn. nesplnili princíp hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 

a účinnosti. 
- „Kontrola dohôd o finančnej pomoci  z účelových finančných prostriedkov pre oblasti 

sociálnej pomoci,  kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2020“ je ukončená. 2 

subjekty (vyúčtovatelia) nesplnili podmienku 10% spolufinancovania podľa §2 odsek 4 

platného VZN. Nedodržaním tejto podmienky bola vypočítaná alikvótna časť na vrátenie 

poskytnutých finančných prostriedkov podľa §7 odsek 6 platného VZN č.8/2020. Obidva 

subjekty alikvótnu čiastku finančných prostriedkov zaslali na bankový účet mesta Pezinok. 

V rámci kontroly bolo zistených viacero nedostatkov (napr. subjekty si chceli uplatniť 

vyúčtovanie dotácie aj na tovary a služby, ktoré mali uvedené v schválenom rozpočte, že si ich 

budú financovať z vlastného rozpočtu – HK im tieto výdavky neuznala a subjekty museli 

priniesť iné účtovné doklady za tovary a služby, ktoré mali uvedené v schválenom rozpočte, 

že ich budú financovať z poskytnutej dotácie , chýbajúce podpisy na účtovných dokladoch – 

boli dodatočne doplnené apod.) 
 

    

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

Evid. číslo 19689/2020 zo dňa 09.07.2020  – doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť – 

urgencia“- vo veci nečinnosti SÚ. Predmetné podanie neobsahovalo všetky náležitosti podania 

v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a  však z obsahu 

podania vzišla potreba preverenia skutočností uvádzaných podávajúcou. Z vyjadrenia zamestnanca 

SÚ a  zo spisovej dokumentácie je preukazné, že v danej veci sa vykonávajú úkony nevyhnutné 

a smerujúce k legalizácii drobných stavieb, ktoré boli predmetom niekoľkoročného sporu medzi 

susedmi. Dňa 23.09.2020 bola zo strany dotknutých/povinných/žiadateľov doručená do podateľne 

MsÚ Pezinok žiadosť o legalizáciu drobných stavieb, ktoré boli realizované na pozemku vo 

vlastníctve žiadateľov. Po preskúmaní doručenej dokumentácie ( povereným zamestnancom SÚ), 

Mesto Pezinok – stavebný úrad rozhodol tak, že k predmetnej žiadosti je potrebné ešte doplniť 



 

 

ďalšiu dokumentáciu preukazujúcu existenciu drobných stavieb. Z uvedeného dôvodu bola dňa 

14.10.2020  zaslaná žiadateľom/stavebníkom písomná Výzva na doplnenie podkladov,  v ktorej 

bola zadefinovaná lehotu na predloženie potrebnej dokumentácie v termíne najneskôr do 90 dní 

odo dňa doručenia tejto výzvy. V období spracovania tejto správy útvarom HK beží lehota na 

predloženie potrebných dokladov. Do zasadnutia MsZ bude podávajúca, o terajšom stave 

vybavovania jej podania, písomne informovaná útvarom HK (do e-mailovej schránky). V januári 

2021 stavebník podal na Mesto Pezinok, stavebný úrad žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia 

podania o 50 dní spôsobenú situáciou ohľadom pandémie COVID 19. Žiadosť zo strany stavebníka 

bola podaná v stanovenej lehote na doplnenie vo výzve. Stavebnému úradu táto žiadosť bola 

doručená 18.01.2020 a týmto dňom jej po tel. rozhovore so žiadateľom vzhľadom na núdzový stav 

a mimoriadnu situáciu vyhovel.   

 Dňa 03.02.2021 bola doručená sťažnosť občana v súvislosti konaním riaditeľa PMS, s.r.o.  

s jeho neefektívnym nakladaním s majetkom PMS a  s jeho   konaním ako poslanca MsZ 

v rozpore s Etickým kódexom voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Pezinok. 

Predmetná sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 Dňa 17.01.2021 bolo doručené podanie občana označené ako „Sťažnosť na neoprávnené 

umiestnenie zákazu vstupu na značenom turistickom chodníku“, avšak nespĺňalo náležitosti 

v zmysle Zákona č. 9/2010 Z.z., tzn. bolo preklasifikované na podnet.  Podnet bol v súvislosti s 

bežeckými traťami na Babe, porušením zmluvy s LK Baba. Podanie bolo postúpené na právne 

oddelenie na posúdenie porušenia predmetnej zmluvy. Klub LK Baba neprevádzkuje bežkárske 

trate na Pezinskej Babe. Stará sa iný športový klub, ktorý nemá nájomnú zmluvu s Mestom 

Pezinok. Odpoveď zaslaná občanovi zamestnancom právneho oddelenia. 
 Dňa 04.02.2021 bola doručená sťažnosť občana v súvislosti s prijatým darom primátora 

a porušením Etického kódexu koncom roka 2020. Predmetná sťažnosť bola vyhodnotená ako 

neopodstatnená. 

 Dňa 04.02.2021 zaslaná odpoveď zamestnancovi mesta v súvislosti s jeho sťažnosťou (doručená na 

ÚHK koncom roka 2020) na upozornenie na porušenie etického kódexu zamestnanca mesta 

Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok. 

Sťažnosť zamestnanca mesta bola vyhodnotená ako v plnom rozsahu neopodstatnená. 

 Dňa 16.02.2021 zaslaná odpoveď poslancovi MsZ na otázky v súvislosti s prijatými darmi 

primátora a čerpaním reprezentačného fondu primátora za roky 2019 a 2020. 

 Dňa 19.02.2021 zaslaná odpoveď na ÚVO (ÚVO zaslal podnet koncom minulého roka). Po 

vykonaní všetkých kontrol schválených MsZ na rokovaní dňa 26.11.2020 sa bude HK predmetným 

podnetom zaoberať. 

 Dňa 13.01.2021 prijala HK do elektronickej schránky kontrola@msupezinok.sk „Podnet pre 

priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v bytovom dome“ od občana. Nakoľko HK nemá 

kompetenciu v tejto oblasti, bolo občanovi písomne odporučené, aby sa obrátil na svojho správcu 

bytového domu; ako ďalšia možnosť mu bolo odporučené obrátiť sa na právne oddelenie MsÚ so 

žiadosťou o pomoc pri riešení predmetného problému. 

 

 

 Ďalšia činnosť HK:  
 

 Kontrola zverejňovania objednávok (náhodný výber zo zverejnených dokumentov na webovom 

sídle mesta Pezinok, resp. na webovom sídle organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Pezinok, konkrétne PKC, p.o. a PMS, s.r.o.).  

 Komunikácia (osobné stretnutia, telefonické rozhovory a e-mailové správy) s prednostkou 

a viceprimátorkou v súvislosti s vyúčtovaním zaslaným na MPSVaR SR a tiež v súvislosti 

s opatrovníctvom, v ktorom Mesto Pezinok figuruje ako opatrovník;  

 Preškolenie v oblasti GDPR. 

 Stanovisko pre riaditeľa mestskej organizácie v súvislosti s jeho žiadosťou na poskytnutie auta 

a zamestnancov mestskej organizácie pre služby MsÚ. 

 Stanovisko pre PKC v súvislosti s dražbou umeleckého diela. 

 Spracovanie odpovedí na Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle Zákona č. 211/2000. 

 Príprava stanovísk k žiadostiam o poskytnutie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000. 

mailto:kontrola@msupezinok.sk


 

 

 E-mailová komunikácia s vyúčtovateľmi dotácií poskytnutých v roku 2020. 

 Pripomienkovanie internej smernice (o platobných kartách). 

 

 

 

V Pezinku, dňa 19.02.2021 

spracovala: Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka mesta Pezinok 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


