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25. Interpelácie poslancov 

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

Predloženie odpovedí na interpelácie poslancov 
v zmysle ustanovenia bodu 14.2. rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

 
 
14. PRÁVO INTERPELÁCIE 
14.1 Interpeláciou sa rozumie verejne položená otázka, ktorú počas zasadnutia mestského 
zastupiteľstva poslanec adresuje primátorovi alebo členovi mestskej rady alebo vedúcemu 
zamestnancovi mestského úradu alebo prítomnému zástupcovi mestom zriadenej alebo 
založenej právnickej osoby vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. 
 
14.2 Interpelácia sa vybavuje predovšetkým odpoveďou ústne a priamo na zasadnutí, na 
ktorom bola vznesená. Ak to nie je s ohľadom na povahu veci alebo okolnosti predmetu 
interpelácie možné, odpoveď sa vybaví bezodkladne a zároveň sa predloží na najbližšom 
riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
14.3 Právo interpelácie je v predmete položenej otázky obmedzené pracovnou pôsobnosťou 
dopytovaného funkcionára alebo zamestnanca. Otázky mimo tejto pôsobnosti sa nepovažujú 
za využitie práva interpelácie; môžu byť podľa okolností diskusným príspevkom alebo 
doplňujúcimi otázkami (čl. 11.3 a 11.4. vyššie). 
 
zdroj: Rokovací poriadok MsZ, str. 12 
 
Interpelácie boli zaznamenané v zápisnici z MsZ konaného dňa 30.9 a  07.10. 2021 
a v zápisnici zverejnenej na adrese:  
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2021-10-07/zapisnica_msz2021-10-07.pdf 
 
 
Odpovede na interpelácie: 
 
01-07.10.21, E. ŽÁRSKA:  
Kto rokoval, príp. bude rokovať s BSK ohľadom skutočnosti, že má byť nový autobusový dopravca Arriva 
ohľadom toho, či sa zachovajú od 15.11.2021 všetky doterajšie prímestské  autobusové linky, ktoré 
boli doteraz zabezpečované v meste Pezinok? 
ODPOVEĎ: 
Zatiaľ rokovania neprebehli z dôvodu, že nie sú ukončené všetky procesy na BSK. Následne sa rokuje 
cez ref. dopravy a vedenia mesta. 
_________________________ 
 



 
02-07.10.21, E. ŽÁRSKA:  
Žiadam, aby boli zaslané vyčíslené všetky položky, ktoré si voči Mestu fakturoval MPS, p.o. za rok 2020 
a 2021 (do 30.9.2021). 
ODPOVEĎ: 
Za rok 2020 nám MPS, p.o. vystavila fa vo výške 3.786,32€, v roku 2021 vo výške 3.744,54€.Faktúry aj 
objednávky sú priložené v prílohe. 
- Zimná údržba 1-2/2020 rozvoz kontajnerov, posypovej soli a dopĺňanie soli do kontajnerov - 673,73 
eur s DPH 
- Prevoz volebného materiálu a montáž a demontáž volebných panelov - 02/2020 - 500 Eur s DPH 
- Rozvoz Volebných materiálov 03/2020 - príprava volebných miestností, demontáž výlepových plôch 
- 1.900 Eur s DPH 
- Oprava a montáž zábradlia  06/2020 - Okružná ulica v Pezinku - 439,10 eur s DPH 
- Dovoz, prenájom, mimoriadny vývoz a odvoz 1100L kontajnerov na cintoríne - 9/2020 - 273,49 Eur s 
DPH 
- Distribúciu košíkov a sáčkov do rodinných domov, 3354 ks á 0.75eur - 03/20201 - 2.515,50 Eur s DPH 
- Nákup posypovej soli a kamennej drte: posypová soľ - 3 palety á 25 kg/mech, kamenná drť 1 paleta á 
25 kg/ mech -  02/2021 - 1.229,04 Eur s DPH 
_________________________ 
 
03-07.10.21, E. ŽÁRSKA:  
Na základe publikovanej informácie, že Armáda spásy získala grant z Nórskych fondov. sa informovať 
na aké činnosti pre objekt a obyvateľov Glejovky boli získané, aby sa príp. mohli niektoré aktivity 
koordinovať aj vo vzťahu k rozpočtu mesta Pezinok? 
ODPOVEĎ: 
otázku nemožno požadovať za využitie práva interpelácie v zmysle rokovacieho poriadku. Treba sa 
obrátiť na Armádu spásy. 
_________________________ 
 
04-07.10.21, E. ŽÁRSKA: 
Na webe Mesta bola zverejnená informácia, že sa budú odstraňovať farebné kochlíky zo Štefánikovej 
ulice a pre tento proces bude vypísaná verejná súťaž. Doteraz nás stál tento šokantný urbanizmus 31 
800 eur a vôbec to nebolo predmetom rokovania MsZ. Niekto rozhodol. Kto teraz za dané ďalšie 
finančné náklady zoberie politickú a finančnú zodpovednosť? 
ODPOVEĎ: 
Časť otázky - politická zodpovednosť: otázku nemožno požadovať za využitie práva interpelácie v 
zmysle rokovacieho poriadku. 
Časť otázky – finančná zodpovednosť: vzhľadom k tomu, že mestu nevznikla škoda nie je dôvod na 
vyvodzovanie zodpovednosti.  
_________________________ 
 
05-07.10.21, E. ŽÁRSKA: 
V nadväznosti na informáciu, že stromy sa vysadia v obytných zónach a farebné kvetináče sa umiestnia 
do mestských školských a predškolských zariadení. Do ktorých zariadení pôjdu a kto im uhradí výsadbu 
kvetináčov? 



ODPOVEĎ:  
Kvetináče budú prevezené na nasledujúce miesta: - ZŠ Na bielenisku 2 – 1ks červený, 1 ks zelený, 1ks 
žltý, 1ks tmavý antracit, 2ks svetlý antracit - ZŠ Orešie 3 – 2ks červená, 1ks žltá, 1ks tmavý antracit, 2ks 
svetlý antracit - MŠ Gen. Pekníka 2 – 1ks červený - MŠ Cajlanská 7 – 2ks žlté - MŠ Svätoplukova 51 – 
1ks žltý, 2ks červený - MŠ Holubyho 49 - 1ks tmavý antracit - MŠ Za hradbami 1 - 2ks tmavý antracit - 
MŠ bystrická 1 - 1ks tmavý antracit - ZOS Komenského 23 – 1ks zelený - Výmenníková stanica 
Svätoplukova ul. - 2ks tmavý antracit   Lokality, kam budú stromy presadené a jednotlivý počet kusov 
stromov: - Areál ZOS Komenského 23 - 2ks - Hroznova ul. 4 – 4ks - Komenského ul. 28 – 2ks - Za 
hradbami 10 - 3ks - Sídlisko muškát – 4ks - Silvánová ul. 23 – 5ks 
- Financovanie bude zabezpečené z mestských zdrojov vzhľadom na zveľadenie mestského majetku. 
_________________________ 
 
06-07.10.21, E. ŽÁRSKA: 
Pri odpovedi na interpeláciu o výstavbe kolumbária, že sa nebude budovať, sa v texte objavila 
informácia, že sa pripravuje nová koncepcia cintorína. Kedy ju dostaneme, pretože už teraz sa tam 
betónujú štvorce na uloženie urien? 
ODPOVEĎ:  
Koncepcia rozvoja cintorína bude prezentovaná na MsZ dňa 11.11.2021. 
_________________________ 
 
07-07.10.21, D. ŠMAHOVSKÝ: 
Mám informáciu, že školská kuchyňa ZŠ a MŠ Orešie je nefunkčná z dôvodu ochorenia kuchárok. 
Riaditeľka školy túto info posunula vedeniu mesta. Žiadam informáciu od vedenia mesta, či už sa koná 
niečo v záujem fungovania ZŠ a MŠ. 
ODPOVEĎ: 
Situáciou ohľadom výskytu ochorenia na Covid-19 a zvýšenej chorobnosti detí v ZŠ s MŠ Orešie 34 sa 
zriaďovateľ zaoberá intenzívne od nahlásenia a to 5. 10. 2021. Na základe uvedeného pani riaditeľka 
zaslala zriaďovateľovi informácie od RUVZ Bratislava a to, čo sa týka karanténnych opatrení a taktiež 
vyjadrenie k zvýšenej chorobnosti detí. Následkom daných skutočností bol zriaďovateľ informovaný o 
nefunkčnosti jedálne v ZŠ s MŠ. Žiakom základnej školy bola pani riaditeľkou zabezpečená suchá strava 
a skrátenie vyučovania v období nefunkčnosti jedálne. 
- Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Orešie 34 kontaktovala aj OÚ Bratislava, ktorý zaslal stanovisko k danej situácii 
a zriaďovateľ pre vydanie rozhodnutia požiadal pani riaditeľku o nachystanie možných riešení pre 
zriaďovateľa a Radu školy: 
- V zmysle prijatých opatrení vyplývajúcich zo stretnutia so zriaďovateľom a Radou školy vydal 
zriaďovateľ Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prevádzky MŠ Orešie 34 na obdobie od 11. 10. - 
15. 10. 2021. Počas tohto obdobia budú žiaci základnej školy mať skrátené vyučovanie a posilnenie 
desiat z domácností žiakov a nasledujúce dni po ukončení pracovnej neschopnosti pracovníčky školskej 
jedálne sa začne postupne s vydávaním suchej stravy a prevádzka MŠ by prešla na poldennú. Následne 
počas obdobia prerušenia prevádzky bude pani riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom hľadať ďalšie 
možnosti zabezpečenia prípadného dovážania stravy v zmysle hygienických predpisov a noriem MSN. 
- Zriaďovateľ po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ Orešie 34 pristúpil k prerušeniu prevádzky materskej 
školy na základe platnej vyhlášky o materskej škole a to v období od 6. 10. - 8. 10. 2021 zo zdravotných 
dôvodov zamestnancov jedálne a z hľadiska zvýšenej chorobnosti detí: mliečny program, suchá strava, 
skrátenie prevádzky MŠ a dodávateľsky vyriešiť desiatu a pod. 



- Dňa 8. 10. 2021 prebehlo stretnutie ohľadom vzniknutej situácie na ZŠ s MŠ Orešie 34, a to s 
predstaviteľmi zriaďovateľa a oddelenia školstva MsÚ Pezinok. Na základe uvedeného stretnutia boli 
dohodnuté jednotlivé možnosti riešenia situácie, ktoré boli taktiež prerokované na Rade školy v 
uvedený deň 8. 10. 2021. 
_________________________ 
 
08-07.10.21, Ľ. HIDAŠI: 
Prosím o zaslanie materiálov o VO - Dažďová kanalizácia Grinava, kto je realizátorom stavby, 
harmonogram realizácie, opis plnenia zmluvných podmienok (zápisy z kontrolných dní). 
ODPOVEĎ: 
Mesto nedisponuje odpoveďami na vyššie uvedené otázky a to z dôvodu že verejné obstarávanie na 
dažďovú kanalizáciu ešte neprebehlo. 
_________________________ 
 
09-07.10.21, Ľ. HIDAŠI: 
Prosím o audit - technický stav budov: MŠ Záhradná, MŠ Gen. Pekníka a stanovisko majetkového odd. 
k týmto auditom. 
ODPOVEĎ:  
všetky pasporty pre objekty MŠ a ZŠ sú verejne dostupné na adrese: 
https://www.pezinok.sk/?yggid=166 V závere každého pasportu sú uvedené nevyhnutné opravy a 
investície, s týmito závermi sa oddelenie majetku stotožňuje. 

• MŠ Záhradná:  
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/subcontent/pasport-ms_zahradna_2021.pdf 

• MŠ Generála Pekníka:  
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/subcontent/pasport-ms_peknika_2021.pdf 

_________________________ 
 
0-07.10.21, Ľ. HIDAŠI:  
Vykonala sa kontrola investičných akcií, ktoré boli zrealizované a prevzaté (poškodený chodník na 
Šenkvickej, prístavba na ZŠ Na bielenisku a pod.)? 
ODPOVEĎ: 
na zrealizovaných dielach prebieha priebežná kontrola počas výstavby a záverečná kontrola pri 
odovzdaní diela. Počas roka sa majetok mesta kontroluje podľa možnosti, avšak aspoň raz ročne. 
_________________________ 
 
11-07.10.21, R. ORAVEC: 
Na MsZ 27.5.2021 boli prijaté 2 uznesenia: uzn. č 1-73/2021 a uzn. č. 1-72/2021 - rokovanie o obchvate. 
Chcem sa opýtať na plnenie týchto uznesení. Bol župan pán Droba pozvaný na pracovné stretnutie? 
Ako bol pozvaný (písomne, ústne..)? Aká bola jeho odpoveď, prípadne prečo sa nedostavil? 
ODPOVEĎ: 
predseda BSK bol pozvaný ústne aj písomne primátorom, pracovne stretnutie bude 10.11.2021 o 
10:00, termín pre verejné prerokovanie bude určený na pracovnom stretnutí. 
_________________________ 
 
 



12-07.10.21, R. ORAVEC:  
BSK dal zoznam ciest, ktoré sa budú opravovať v rámci kraja. Pýtam sa, prečo v tomto zozname Pezinok 
nefiguruje? 
ODPOVEĎ: 
otázku nemožno požadovať za využitie práva interpelácie v zmysle rokovacieho poriadku. Treba sa 
obrátiť na BSK. 
_________________________ 
 
 


