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15. Harmonogram práce MsZ na rok 2022 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Martin Chrapčiak, poverený vedením 

odd. Klientskych a právnych služieb MsÚ Pezinok. 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a bodu 3.2. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva zo dňa 

17.01.2019 
 

schvaľuje 
harmonogram práce mestského zastupiteľstva na rok 2022 

nasledovne: 
 

Termíny plánovaných zasadnutí MsZ: 
 

24.02.2022 
28.04.2022 

14.06.2022 slávnostné MsZ 
23.06.2022 
08.09.2022 
06.10.2022 
03.11.2022 

 
 
Termíny riadne plánovaných zasadnutí MsZ sa z objektívnych dôvodov môžu zmeniť, o čom 
budú poslanci v predstihu informovaní. Termín zasadnutia bude potvrdený písomnou 
pozvánkou primátora mesta Pezinok, ktorou zvolá zasadnutie MsZ. 
 
Mimo harmonogramu plánovaných zasadnutí MsZ môže primátor zvolať neplánované 
zasadnutie MsZ, ak o to požiada aspoň tretina poslancov, pri slávnostných príležitostiach, ak 
sa vyskytne dôležitá situácia, respektíve z iných dôležitých dôvodov.  
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 
 
Ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 
 
„§ 12 ods. 1 Obecné (mestské) zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) zasadá podľa potreby, najmenej však 
raz za tri mesiace.  
§ 12 ods. 4 Návrh programu zasadnutia MsZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 
obce aspoň tri dni pred zasadnutím MsZ. 
§ 12 ods. 11 Podrobné pravidlá o rokovaní MsZ upraví rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. 
§ 13 ods. 4 Starosta (primátor) zvoláva a vedie zasadnutia MsZ a MsR, ak tento zákon neustanovuje 
inak, a podpisuje ich uznesenia.“ 
 
 
Ustanovenia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
 
3. SYSTÉM ROKOVANÍ 
3.1 Mestské zastupiteľstvo sa schádza na svoje riadne zasadania podľa schváleného harmonogramu 
práce, najmenej raz za tri mesiace. 
3.2 Harmonogram práce schvaľuje mestské zastupiteľstvo najneskôr na svojom poslednom zasadnutí 
v kalendárnom roku na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka. 
3.3 Mimoriadne zasadanie zastupiteľstva zvolá primátor aj mimo harmonogramu podľa 
predchádzajúcich odsekov, ak to vyžadujú naliehavé potreby mesta alebo ak o to požiada aspoň tretina 
poslancov a pri slávnostných príležitostiach. 
 
 
Kalendár na rok 2022: 
 
Zasadnutia zvolané podľa harmonogramu sú naplánovanými rokovaniami. Mimoriadne zasadnutia 
a zasadnutia zvolané mimo harmonogramu sú neplánovanými rokovaniami MsZ. Zasadnutia MsZ a 
celkový plán prace prislúchajúci procesu prípravy na rokovania vychádza z kalendára na rok 2022 
a v plnej miere zohľadňuje štátne sviatky a prázdniny z dôvodu, že o zamestnancov MsÚ sú do 
procesu prípravy zapojení aj členovia komisií a MsR. Rovnako rešpektuje pravidlo, aby zasadnutia 
MsZ boli minimálne raz za tri mesiace. Rozostup a frekvencia zasadnutí MsZ je zvolená optimálne 
vzhľadom na proces prípravy, čo zabezpečí kvalitu predložených materiálov. 
 

 



Detailnejší pohľad na harmonogram a plán práce: 
 

 
 
 
Orientačná skladba bodov pre jednotlivé zasadnutia MsZ, ktoré môžu byť doplnené alebo sredukované 
podľa súčasného stavu a objektívnych dôvodov: 
 
24. februára, 2022: 
1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov) 
2. Vecné bremená (skupina materiálov) 
3. VZN (skupina materiálov) 
4. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2022 
5. Plán komunálnych služieb - letná údržba (kosenie, výsadba zelene, zametanie a pod.) 
6. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru, sociálnu starostlivosť a životné prostredie na 

rok 2022 
7. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za II. pol rok 2021 
8. Vyhodnotenie práce komisií pri MsZ za rok 2021 
9. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2021 a plán podujatí na rok 2022 
10. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v meste za rok 2021 a úlohy na rok 2022 
11. Vyhodnotenie plnenia koncepcie CR za rok 2021 a úlohy na rok 2022 
12. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2021 a úlohy na rok 202 
13. Vyhodnotenie stavu životného prostredia a verejnej zelene za rok 2021 
14. Informácia o plnení rozpočtu k 31.12.2021 
15. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za IV.Q roku 2021 
16. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 
17. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021 
18. Informácie z činností MsÚ a ÚHK 
19. Informácie primátora 
20. Interpelácie poslancov 

28. apríla, 2022: 
1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov) 
2. Vecné bremená (skupina materiálov) 
3. Návrhy na udelenie mestských ocenení 
4. Hlavné úlohy civilnej obrany na rok 2022 a stav CO na území mesta 
5. Rozbor hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2021, stanovisko DR a stanovisko HK 
6. Rozbor hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2021, stanovisko DR a stanovisko HK 
7. Rozbor hospodárenia PKC, p.o. za rok 2021 a stanovisko HK 
8. Rozbor hospodárenia MPS, p.o. za rok 2021 a stanovisko HK 



9. Rozbor hospodárenia Mestského múzea, p.o. za rok 2021 a stanovisko HK 
10. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 a stanovisko HK 
11. Vyhodnotenie činnosti poľovných združení za rok 2021 
12. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch  za rok 2021 
13. Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti MsP Pezinok za rok 2021 
14. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 
15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 
16. Informácie z činností MsÚ a ÚHK 
17. Informácie primátora 
18. Interpelácie poslancov 

14. júna, 2022: 
1. Udeľovanie mestských ocenení 

23. júna, 2022: 
1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov) 
2. Vecné bremená (skupina materiálov) 
3. VZN (skupina materiálov) 
4. Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok 
5. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2022 
6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za I.Q roku 2022 
7. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 
8. Informácie z činností MsÚ a ÚHK 
9. Informácie primátora 
10. Interpelácie poslancov 

08. septembra, 2022: 
1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov) 
2. Vecné bremená (skupina materiálov) 
3. Informácie z činností MsÚ a ÚHK 
4. Informácie primátora 
5. Interpelácie poslancov 

06. októbra, 2022: 
1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov) 
2. Vecné bremená (skupina materiálov) 
3. VZN (skupina materiálov) 
4. Plán komunálnych služieb - zimná údržba 
5. Plán práce MsZ na rok 2023 
6. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za I. pol rok 2022 
7. Informácia o plnení rozpočtu za I. pol rok 2022 
8. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2022 
9. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2022 
10. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2022 
11. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2022 
12. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2022 
13. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za II.Q roku 2022 
14. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 
15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
16. Informácie z činností MsÚ a ÚHK 
17. Informácie primátora 
18. Interpelácie poslancov 

03. novembra, 2022: 
1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov) 
2. Vecné bremená (skupina materiálov) 
3. VZN (skupina materiálov) 
4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2023 



5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2023 
6. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2023 
7. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2023 
8. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2023 
9. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 a 

stanovisko HK 
10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.09.2022 
11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za III.Q roku 2022 
12. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 
13. Informácie z činností MsÚ a ÚHK 
14. Informácie primátora 
15. Interpelácie poslancov  

december, 2022: 
ustanovujúce MsZ, zatiaľ nie je definovaný termín volieb do orgánov samosprávy 
 
 
 
 
Spracoval: Mgr. Martin Chrapčiak 
V Pezinku dňa: 11.11.2021 


