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ZÁPISNICA 

 

z III. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 

29.04.2021 v čase od 16:00 hod. do 17:10 hod.. prostredníctvom videokonferencie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou 

spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

3. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku 

mesta 

 

V čase 16:05 hod. bolo prihlásených na online rokovanie mestského zastupiteľstva 13 

poslancov, čím sa rokovanie stalo uznášaniaschopné. 

 

Primátor privítal poslancov a pracovníkov mestského úradu, ktorí sa prihlásili na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

Požiadal TV PEZINOK, s.r.o., aby spustila nahrávanie záznamu rokovania. 

 

Poďakoval členom mestskej rady, že sa zúčastnili mimoriadneho rokovania MsR a keďže 

prebiehala pol hodiny pred začiatkom zasadnutia mestského zastupiteľstva (zápisnica z neho 

nie je ešte vyhotovená) tlmočil osobne jej stanoviská. 

 

Stanovisko MsR k bodu Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s.  

s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – odporúča schváliť 

Stanovisko MsR k bodu Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku 

mesta – odporúča daný materiál stiahnuť z rokovania MsZ a predložiť na riadne 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Stanovisko MsR k bodu, ktorý bol dodatočne predložený poslancom - Návrh Memoranda o 

spolupráci súvisiacej s realizáciou projektu „Spoločne proti čiernym skládkam“ – odporúča 

zobrať na vedomie. 

 

1.  Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Voľba do Návrhovej komisie (ďalej len NK) 

Predsedajúci navrhol  do NK poslanca Šipoša 

 

*výsledky hlasovaní podľa automaticky generovaného sumára aplikácie Teams 

2.hlasovanie: Prítomní: 13 
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Za: 11; Roman Mács, Marek Manák, Mária Wagingerová, Ľubomír Uhlár, Peter Janeček, Jozef 

Chynoranský, Branislav Macháč, Martin Dulaj, Milan Čech, Pavol Rybár, Pavel Alexy 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1; Marián Šipoš 

Poslanec Oliver Solga avizoval, že je za – technická chyba 

➢ Poslankyňa Wagingerová oznámila, že poslancovi Grellovi sa nepodarilo pripojiť sa na 

rokovanie a preto je pri nej a bude hlasovať vizuálne - zdvihnutím ruky. 

 

Prítomných je 14 poslancov (poslanec Grell mimo aplikácie Teams) 

 

Schválenie programu 

Primátor vyzval poslancov k diskusii k zmene navrhovaného programu (presun, stiahnutie 

bodu), následne doplnenie programu (zaradenie bodu) 

 

Primátor privítal na rokovaní pani Veroniku Prachárovú, ktorá zastupuje spoločnosť Inštitút 

pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 

 

Diskusia: 

➢ Poslanec Chynoranský -  poslanecký návrh 

 Stiahnuť z rokovania MsZ bod č. 3 Návrh na vykonanie kontroly 

dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri 

prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta 

➢ Poslanec Macháč – stotožňuje sa s návrhom poslanca Chynoranského 

➢ Poslanec Solga – faktická poznámka 

➢ Poslanec Mács  

Predsedajúci ukončil diskusiu a odovzdal slovo NK 

 

NK zaznamenala jeden poslanecký návrh a to poslanca Chynoranského: Stiahnuť z rokovania 

MsZ bod č. 3 Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta 

 

Primátor dal o poslaneckom návrhu hlasovať 

3.hlasovanie: Prítomní: 14 

Za: 12; Marián Šipoš, Milan Čech, Ľubomír Uhlár, Roman Mács, Martin Dulaj, Pavol Rybár, 

Branislav Macháč, Mária Wagingerová, Pavel Alexy, Jozef Chynoranský, Marek Manák, Peter 

Janeček 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci Oliver Solga a Milan Grell hlasovali vizuálne „za“ 

Výsledok hlasovania: poslanecký návrh – bol schválený 

 

Primátor vyzval poslancov na doplňujúce návrhy (zaradenie bodu) do programu. 

➢ Poslanec Manák – poslanecký návrh 
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 Zaradenie do programu bod „Návrh Memoranda o spolupráci súvisiacej s 

realizáciou projektu „Spoločne proti čiernym skládkam“  

Nakoľko žiadne ďalšie poslanecké návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať 

o poslaneckom návrhu: Zaradenie do programu  „Návrh Memoranda o spolupráci súvisiacej 

s realizáciou projektu „Spoločne proti čiernym skládkam“ 

 

4.hlasovanie: Prítomní: 15 

Za: 12; Milan Čech, Ľubomír Uhlár, Juraj Pátek, Jozef Chynoranský, Roman Mács, Mária 

Wagingerová, Martin Dulaj, Branislav Macháč, Peter Janeček, Marián Šipoš, Marek Manák, 

Pavol Rybár 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2; Pavol Alexy, Oliver Solga 

Poslanec Milan Grell hlasoval vizuálne „za“ 

Výsledok hlasovania: poslanecký návrh – bol schválený 

 

Predsedajúci dal hlasovať o programe ako celku tak, ako bol predložený, aj so schváleným 

poslaneckým návrhom. 

 

5.hlasovanie: Prítomní: 13 

Za: 12; Ľubomír Uhlár, Marián Šipoš, Mária Wagingerová, Juraj Pátek, Pavel Alexy, Jozef 

Chynoranský, Roman Mács, Branislav Macháč, Marek Manák, Pavol Rybár, Martin Dulaj, 

Peter Janeček 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0;  

Poslanec Milan Grell hlasoval vizuálne „za“ 

Výsledok hlasovania: Program bol schválený 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs&t=420s 

 

Z rokovania mestského zastupiteľstva sa odpojil poslanec Oliver Solga a poslanec Drahomír 

Šmahovský sa pripojil na rokovanie k ZPR Wagingerovej a tiež bude hlasovať vizuálne. 

 

02. Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s.  

s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

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

Spracovala: Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku   

 

Primátor v krátkosti uviedol predložený materiál.  

Diskusia: 

➢ Poslanec Macháč 

➢ Primátor 

➢ Poslanec Mács 

➢ Primátor 

https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs&t=420s
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Diskusia ukončená. 

Predsedajúci dal hlasovať o bode, tak ako bol predložený 

6.hlasovanie: Prítomní: 15 

Za: 13; Martin Dulaj, Marián Šipoš, Pavol Rybár, Mária Wagingerová, Milan Čech, Roman 

Mács, Jozef Chynoranský, Marek Manák, Peter Janeček, Ľubomír Uhlár, Juraj Pátek, Branislav 

Macháč, Pavel Alexy 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0;  

Poslanci Milan Grell a Drahomír Šmahovský hlasoval vizuálne „za“ 

Výsledok: bod bol schválený – berie na vedomie, schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs&t=1410s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-67/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle §11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

berie na vedomie 

návrh obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 

48, Bratislava, PSČ: 826 46, IČO: 35 850 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3080/B, na zlúčenie obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. (nástupnícka spoločnosť), s obchodnou spoločnosťou Infra 

Services, a. s., so sídlom: Hraničná 10, Bratislava, PSČ: 821 05, IČO: 43 898 190, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4365/B (zanikajúca 

spoločnosť) 

schvaľuje 

hlasovanie primátora mesta Pezinok na Valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom: Prešovská 48, Bratislava, PSČ: 826 46, 

IČO: 35 850 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka 

č.: 3080/B, za prijatie uznesenia, ktorým sa vysloví súhlas so zlúčením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (nástupnícka spoločnosť) s obchodnou spoločnosťou 

Infra Services, a. s., so sídlom: Hraničná 10, Bratislava, PSČ: 821 05, IČO: 43 898 190, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4365/B 

(zanikajúca spoločnosť) 

 

03. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch 

majetku mesta – stiahnutý z rokovania 

 

04. Návrh Memoranda o spolupráci súvisiacej s realizáciou projektu 

„Spoločne proti čiernym skládkam“ (doplnený bod) 

 

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

Spracovala:  Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs&t=1410s
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Dňa 31.03.2021 sa uskutočnilo online rokovanie primátora mesta Pezinok s občianskym 

združením Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Predmetom rokovania bola možná 

spolupráca (partnerstvo) s občianskym združením Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť na 

projekte financovanom z nórskych fondov, týkajúceho sa problematiky čiernych skládok. 

Občianske združenie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť je žiadateľom o grant k projektu 

„Spoločne proti čiernym skládkam“, ktorá oslovila mesto Pezinok s ponukou partnerstva 

(spolupráce) na tomto projekte. K žiadosti o grant musí združenie doložiť, okrem iného, 

podpísané Memorandum o spolupráci a prehlásenie o partnerstve. Termín na predloženie 

žiadosti je najneskôr do 30.04.2021. Nakoľko, podľa obsahu dokumentu, ide o záväzok mesta 

Pezinok k spolupráci na účel dosiahnutia určitej činnosti, je potrebné informovať mestské 

zastupiteľstvo. V prípade, že združeniu Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť bude 

schválená Žiadosť o grant, pristúpi mesto Pezinok k uzavretiu zmluvného vzťahu pre účely 

realizácie projektu s týmto združením. 

 

➢ Na podnet poslanca Mácsa – prekontrolovanie správnosti hlasovania č. 6 (kvórum bolo 

splnené) 

 

Primátor dal slovo Veronike Prachárovej, aby v krátkosti uviedla účel a prínos projektu, ktorý 

môže zásadne pomôcť Pezinku. 

o  Pani Prachárová poďakovala za možnosť prezentácie tohto projektu.  

Zhrnutie projektu  

Cieľom projektu je riešenie neuspokojivej situácie s čiernymi skládkami v meste Pezinok za 

pomoci portálu Odkaz pre starostu (OpS), osvetovej kampane a behaviorálnych intervencii. 

Konkrétna stratégia vznikne za aktívnej spolupráce verejnosti, samosprávy a aktivistov. 

Rovnako vznikne návrh VZN o vysporiadavaní sa s čiernymi skládkami, ktoré napomôže 

udržateľnosti riešenia. Všetky skúsenosti a výskumné zistenia budú využité pri vypracovaní 

manuálu o boji proti čiernym skládkam pre samosprávy. 

 

Primátor následne otvoril k danej téme diskusiu do ktorej sa svojimi otázkami zapojili poslanci 

Macháč, Mács,  Šmahovský, Šipoš 

Na všetky otázky odpovedala pani Prachárová. Na otázku poslanca Mácháča, ohľadom 

finančného nákladu zo strany Mesta, odpovedal primátor. 

 

Predsedajúci vyzval poslancov k hlasovaniu bodu, tak ako bol predložený (zaslaný poslancom 

e-mailom). Text uznesenia primátor zdieľal aj na obrazovke. 

7.hlasovanie: Prítomní: 15 

Za: 12; Peter Janeček, Roman Mács, Milan Čech, Jozef Chynoranský, Marek Manák, Branislav 

Macháč, Mária Wagingerová, Juraj Pátek, Martin Dulaj, Ľubomír Uhlár, Pavol Rybár, Pavel 

Alexy 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0;  

Poslanci Milan Grell a Drahomír Šmahovský hlasoval vizuálne „za“ 

Poslanec Marián Šipoš hlasoval „za“  (technická chyba) 

Výsledok: bod bol schválený – berie na vedomie 
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https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs&t=1953s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-68/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

berie na vedomie 

Memorandum o spolupráci a prehlásenie o partnerstve 

medzi občianskym združením Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a mestom Pezinok 

súvisiace s realizáciou projektu „Spoločne proti čiernym skládkam“ 

v predloženom znení 

 

 

Primátor ukončil rokovanie, poďakoval všetkým zúčastneným na mimoriadnom rokovaní 

mestského zastupiteľstva a zaželal im ešte pekný podvečer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________      _______________________ 

Ing. arch. Igor Hianik     Ing. Jana Lehocká 

      primátor                   prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICXBfeP_fYs&t=1953s

