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PREDKLADÁ:  Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, referent útvaru HK Mesta Pezinok 

SPRACOVAL:  Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, referent útvaru HK Mesta Pezinok 

   Ing. Zuzana Berdisová, referent útvaru HK Mesta Pezinok 

 

 

 

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 činnosti ÚHK za obdobie 23.09.2021 do 29.10.2021 

 

 

Kontroly: 

 

- Ukončená „Kontrola plnenia zmluvných podmienok za II. Q. 2021 v LESY SR, š.p., OZ 

Smolenice“. Z predložených výkazov bolo vyčíslené nájomné za kontrolované obdobie  II. Q. 

2021 - záväzok LESY SR , š.p., voči Mestu Pezinok v sume 6 296,22 €.  

 

- V štádiu finalizácie je kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2020 Mestské 

múzeum, p. o.“ Kontrola bola zahájená dňa 07.05.2021. Prvotné doklady na zahájenie výkonu 

kontroly boli zamestnancovi útvaru HK odovzdané dňa 14.05.2020. V období vypracovania 

tejto správy prebieha výkon kontroly a s výsledkom bude (po jej ukončení) informované MsZ 

v Pezinku na jeho zasadnutí v rámci spracovaného materiálu Informácie z činnosti útvaru HK. 

 

- V štádiu finalizácie je kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2020 Pezinské 

kultúrne centrum, p. o.“ Kontrola bola zahájená dňa 01.07.2021. Prvotné doklady na zahájenie 

výkonu kontroly boli zamestnancovi útvaru HK odovzdané dňa 06.07.2021. V období 

vypracovania tejto správy prebieha výkon kontroly a s výsledkom bude (po jej ukončení) 

informované MsZ v Pezinku na jeho zasadnutí v rámci spracovaného materiálu Informácie 

z činnosti útvaru HK. 

 

- V rozpracovanosti je kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2020 Pezinská 

mestská spoločnosť, s. r. o.“ Kontrola bola zahájená dňa 05.10.2021. Prvotné doklady na 

zahájenie výkonu kontroly boli zamestnancovi útvaru HK odovzdané dňa 26.10.2021. V období 

vypracovania tejto správy prebieha výkon kontroly a s výsledkom bude (po jej ukončení) 

informované MsZ v Pezinku na jeho zasadnutí v rámci spracovaného materiálu Informácie 

z činnosti útvaru HK. 

 

- V rozpracovanosti je kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2020 TV 

PEZINOK, s.r.o.“ Kontrola bola zahájená dňa 27.10.2021. V období vypracovania tejto správy 

prebieha výkon kontroly a s výsledkom bude (po jej ukončení) informované MsZ v Pezinku na 

jeho zasadnutí v rámci spracovaného materiálu Informácie z činnosti útvaru HK. 

 

 

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

 

➢ Evid. číslo 22929/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na protizákonné 

konanie Stavebného úradu Mesta Pezinok“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. 

Predmetná sťažnosť bola odstúpená na SÚ na priame vybavenie. Predmetné podanie bolo vyriešené 

SÚ a žiadateľ informovaný. 

 

➢ Evid. číslo 42470/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť Zn.:5/74-

súhlas,hav.stav./3141-33318/2021“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná 

sťažnosť bola odstúpená na SÚ na priame vybavenie. Z prešetrenia sťažnosti bola vyhotovená 

zápisnica o prešetrení sťažnosti a sťažovateľovi bol oznámený výsledok vybavenia sťažnosti. 

Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

➢ Evid. číslo 43083/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť“. ÚHK uvedené 

podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na MsP na priame vybavenie. 

Z prešetrenia sťažností bola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti a sťažovateľovi bol 

oznámený výsledok vybavenia sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 



 

 

➢ Evid. číslo 44538/2021, doručené písomné podanie označené ako: „OZNÁMENIE Zn.:5/72-

UR/1204-24830/2020-21 z 28.05.2021 Urgencia – sťažnosť na prieťahy v konaní“. ÚHK vyzvalo na 

doplnenie sťažnosti v zmysle ust. § 5 ods. 9 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov. Sťažnosť bola odložená v súlade s ust. § 6 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Sťažovateľ 

bol vyrozumený o odložení sťažnosti. 

 

➢ Evid. číslo 45373/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť obyvateľov chatárskej 

oblasti Stupy Pezinok“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo po zistení dodatočných informácií zo 

Zelenej linky MŽP SR ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na referát živ. prostredia, 

komunálnych služieb a dopravy na priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 45571/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť vo veci porušenia 

zákona o ochrane osobných údajov“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná 

sťažnosť bola odstúpená na MsP na priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. ÚHK monitoruje stav 

vybavovania sťažnosti. 

 

➢ Evid. číslo 47403/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Petícia za Pezinský lesopark“. 

ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako petíciu. Predmetná petícia bola odstúpená na referát živ. 

prostredia, komunálnych služieb a dopravy na priame vybavenie. O odborné vyjadrenie k predmetnej 

petícií bolo požiadané oddelenie klientskych a právnych služieb. Petícia je v riešení. ÚHK 

monitoruje stav vybavovania petície. 

 

➢ Evid. číslo 48185/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Otázka na limity hlučnosti 

v rámci mesta“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, 

vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené 

náležitosti ako sťažnosť. Predmetné podanie bolo ÚHK vybavené a žiadateľ informovaný.  

 

➢ Evid. číslo 48318/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Smetiaky Kučišdorfská 

dolina“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, 

názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené náležitosti ako 

sťažnosť. Podanie je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 50527/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Žiadosť o riešenie“. ÚHK 

uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, 

podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené náležitosti ako sťažnosť. Predmetné 

podanie bolo odstúpené na referát kultúry, športu a podnikania na priame vybavenie. Podanie je 

v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 50858/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Poškodené cesty - sťažnosť 

na neriešenie podnetov“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter 

dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené 

náležitosti ako sťažnosť. Podanie je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 51190/2021, doručené písomné podanie označené ako „Sťažnosť – poškodenie cestného 

telesa mestskej komunikácie na ulici Pod lipou“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, 

ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo 

zákonom ustanovené náležitosti ako sťažnosť. Predmetné podanie bolo odstúpené na referát 

životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy. Podanie je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 51225/2021, doručené elektronické podanie označené ako „Preplatenie odpracovaného 

štátneho sviatku“. Podanie je v riešení. 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Ďalšia činnosť útvaru HK:  

 

• Kontrola zverejňovania faktúr (náhodný výber zo zverejnených dokumentov na webovom sídle 

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

v súvislosti s prebiehajúcimi kontrolami. 

• Komunikácia s občanmi v otázke riešenia ich podaní z minulosti. 

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

• Spolupráca a metodická pomoc príslušným oddelenia pri riešení petície - správa mestských lesov. 

• Metodická pomoc vo veci riešenia sťažností a komunikácia s príslušnými zamestnancami MsÚ 

v tejto veci. 

 

➢ Ostatná činnosť útvaru HK: 

 

• Účasť zamestnancov útvaru HK pri spoločnom zasadnutí valného zhromaždenia a dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. procedúrou per rollam, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch od 18.10. do 22.10.2021. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na pracovných stretnutiach v súvislosti s bežnou, ako aj 

mimoriadnou agendou mesta Pezinok za dané obdobie. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 30.09.2021 a 07.10.2021. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na viacerých vzdelávacích podujatiach (online seminároch). 

 

 

V Pezinku, dňa 29.10.2021 

spracoval: Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, referent útvaru HK mesta Pezinok 

      Ing. Zuzana Berdisová, referent útvaru HK Mesta Pezinok 


