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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2022 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

predpisov(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)   

 

 

berie na vedomie 

 

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení za rok 2021 

v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami: 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

V roku 2021 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zasadalo spolu jedenásťkrát, z toho trikrát bolo 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvolané mimo riadnych termínov zasadnutí a jedno zasadnutie 

bolo slávnostné. Na týchto zasadnutiach sa Mestské zastupiteľstvo v Pezinku uznieslo spolu na 294 

uzneseniach. Všetky uznesenia v poradí, v akom o nich Mestské zastupiteľstvo v Pezinku rozhodovalo 

sú uvedené v tabuľke, ktorá je  súčasťou materiálu predkladaného Mestskému zastupiteľstvu. 

 

Táto správa hodnotí schválené uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku iba z pohľadu ich splnenia 

alebo nesplnenia. Iné kritéria, najmä kritérium zákonnosti, efektívnosti a účelnosti sú zohľadňované 

v rámci kontrolnej činnosti vykonávanej Útvarom hlavného kontrolóra. 

 

V roku 2021 bolo na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku predložených spolu 16 návrhov 

nových alebo pozmeňujúcich všeobecne záväzných nariadení, z ktorých 5 návrhov nebolo schválených 

požadovanou väčšinou (návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok, návrh 

VZN , ktorým sa ustanovujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok, návrh VZN 

o miestnych daniach, návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách, návrh VZN o 

dani za užívanie verejného priestranstva). 

 

V prípade jedného uznesenia uplatnil primátor sistačné právo a nepodpísal ho, v dôsledku čoho bol 

pozastavený jeho výkon, a uplynutím troch mesiacov od jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom 

stratilo aj platnosť (uznesenie MsZ č. 1-127/2021 zo dňa 04.06.2021), ktoré sa týkalo definovania 

organizovaného športu pre všetkých). 

 

Zo schválených uznesení sa predpokladá ich realizácia aj v roku 2022 u 43 nasledovných uznesení: 

1. Uznesenie MsZ č. 1-5/2021 zo dňa 04.03.2021 v časti C. bodu 2.a 3, ktoré sa týkajú 

zabezpečenia uloženia Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Pezinok v zmysle 

ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a doručenia záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1/2018 

Územného plánu mesta Pezinok dotknutým orgánom – predpokladaný termín splnenia je koniec 

1. štvrťroka 2022 

2. Uznesenie MsZ č. 1-6/2021 zo dňa 04.03.2021, ktorým sa schválila Žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na projekt Kompostáreň Pezinok - žiadosť o NFP predložená dňa 

30.12.2020, opakovaná žiadosť dňa 29.12.2021. Prebieha inžiniering. Územné konanie ešte nie 

je právoplatne ukončené, bezprostrední susedia podali odvolanie. Nie je nateraz splnená 

podmienka mať právoplatné stavebné povolenie 

3. Uznesenie MsZ č. 1-31/2021 zo dňa 25.03.2021, ktorým bol schválený prevod pozemku pod 

garážou parcela č. 3475 Obrancov mieru – na februárovom zasadnutí sa navrhuje jeho zmena, 

a to v časti splatnosti kúpnej ceny 

4. Uznesenie MsZ č. 1-61/2021 zo dňa 08.04.2021 v časti, v ktorej sa uložilo dočasnej komisii 

v spolupráci s MsÚ predložiť do 30.06.2021 koncept VZ o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel pre pamiatkovú resp. centrálnu zónu ako 1.etapu – lehota bola uznesením č. 1-161/2021 

zo dňa 24.06.2021  predĺžená do 31.10.2021 

5. Uznesenie MsZ č. 1-88/2021 zo dňa 27.05.2021, ktorým sa vrátili všetky primátorom 

zamietnuté žiadosti o predaj, prenájom či vecné bremeno do riadneho prevodového procesu – 

splní sa na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  

6. Uznesenie MsZ č. 1-110/2021 zo dňa 27.05.2021, ktorým sa schválilo budúce vecné bremeno 

v prospech obchodnej spoločnosti Slovak Telekom, a.s. – v súčasnej dobe sa zisťuje dôvod 

neuzavretia zmluvy, v prípade, ak žiadateľ na svojej žiadosti bude trvať, bude sa realizovať čo 

najskôr 

7. Uznesenie MsZ č. 1-122/2021 zo dňa 24.06.2021, ktorým sa schválil Plán kontrolnej  činnosti 

na II. polrok 2021 – správa bude podaná v I.polroku 2022 

8. Uznesenie MsZ č. 1-132/2021 zo dňa 24.06.2021, ktorým bolo schválené nadobudnutie majetku 

od spoločnosti KROGEN, s.r.o. – zmluva bude uzavretá až po februárovom zastupiteľstve, kedy 



bude na schválenie predložená ďalšia časť majetku, ktorý má mesto nadobudnúť od tejto 

spoločnosti 

9. Uznesenie MsZ č. 1-141/2021 zo dňa 24.06.2021, ktorým boli schválené rozpočtové opatrenia 

- RO aktivované 30.6.2021-  1.Prístavba objektu MS Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti 

s kuchyňou v objekte jestvujúcej MS Cajlanská 7   - vydané stavebné povolenie    2. Dočasná 

úprava dopravného režimu na Krížnej ulici    - začiatok realizácia 12/2021, v roku 2022 

pokračovanie akcie     3. Vybudovanie chodníka na mestskom cintoríne na Seneckej ulici  - 

nerealizované z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky. 4. Zabezpečenie vybavenia školskej 

jedálne ZŠ Na Bielenisku“ podporený z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy a 

výskumu  - zrealizované  5. prípravné a prieskumné práce pre vybudovanie parkoviska a 

vstupného objektu k mestskému cintorínu na Seneckej ulici  - realizácia 2021 geodetické 

zameranie, inžinierskogeologický prieskum, v roku 2022 pokračovanie akcie   6. Mandľový sad 

v Pezinku  - v roku 2021 zrealizované   7. dažďová kanalizácie v Grinave   - nerealizované    8. 

vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie autobusových zastávok  - 

nezrealizované     

10. Uznesenie MsZ č. 1-155/2021 zo dňa 24.06.2021, v časti, ktorým sa schválil výber odborne 

spôsobilej osoby na obstaranie ÚPD – realizuje sa, predpokladaný termín splnenia: koniec 

1.polroka 2022 

11. Uznesenie MsZ č. 1-176/2021 zo dňa 24.08.2021, ktorým sa schválil nájom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa - realizuje, návrh zmluvy pripravený, čaká sa na vyjadrenie druhej zmluvnej 

strany 

12. Uznesenie MsZ č. 1-206/2021 zo dňa 07.10.2021, ktorým sa schválil nájom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  - zmluva je v štádiu prípravy 

13. Uznesenie MsZ č. 1-212/2021 zo dňa 07.10.2021, ktorým sa schválil prevod na zákonnú 

výnimku – návrh zmluvy bol zaslaný druhej zmluvnej strane, zatiaľ bez vyjadrenia 

14. Uznesenie MsZ č. 1-213/2021 zo dňa 07.10.2021, ktorým sa schválila zmena uznesenia MsZ č. 

160/2016 zo dňa 06.10.2016, ktorým sa predĺžila lehota na investovanie do nehnuteľnosti na 

Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku (pamätný dom Jána Kupeckého) vo výške 200.000,- € do 

31.12.2023 – nezrealizovalo sa v dôsledku zániku zmluvy naplnením rozväzovacej podmienky; 

ďalšie podmienky sú v štádiu rokovania 

15. Uznesenie MsZ č. 1-223/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválila investičná akcia Okružná 

ulica - Fajgalská cesta - Hasičská ulica, časový harmonogram, finančné krytie   - realizuje sa - 

príprava podkladov pre VO na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie   

16. Uznesenie MsZ č. 1-225/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválila investičná akcia Nekryté 

parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením – realizuje sa -pripravené podklady na 

VO na projektovú dokumentáciu pre ÚR a SP 

17. Uznesenie MsZ č. 1-226/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválila investičná akcia Dom 

smútku a rozvoj cintorína - Predprojektová príprava v roku 2021 

18. Uznesenie MsZ č. 1-227/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválila investičná akcia 

Klientske centrum - Predprojektová príprava v roku 2021 – realizuje sa - v roku 2021 

vypracovanie projektovej dokumentácie, príprava a spustenie verejného obstarávania na 

stavebné práce a elektroinštaláciu, klimatizáciu, interiérové vybavenie a kiosk. 

19. Uznesenie MsZ č. 1-228/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválilo okamžité uzavretie 

verejných detských ihrísk, vytvorenie jedného centrálneho ihriska na každom sídlisku, oprava 

verejných detských ihrísk – uznesenie  je v plnení 

20. Uznesenie MsZ č. 1-230/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválil návrh na predloženie 

žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Cyklo-infraštruktúra v základných školách - 

predložená žiadosť o dotáciu aj doplnená, je na formálnej kontrole 21.12.2021 

21. Uznesenie MsZ č. 1-231/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválilo zriadenie vecného 

bremena – zmluva bola podpísaná, konanie na KN prerušené, predložený návrh na zmenu 

uznesenia 

22. Uznesenie MsZ č. 1-241/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválil návrh na predloženie 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Modernizácia PKC - Predložená žiadosť o 

NFP pod hlaviškou PKC. Mesto poskytlo súčinnosť pri predkladaní žiadosti a kompletizovaní 

povinných príloh. 25.11.2021, ďalšia realizácia v roku 2022 



23. Uznesenie MsZ č. 1-242/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválil Plán kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2022 – bude sa plniť v roku 2022 

24. Uznesenie MsZ č. 1-243/2021 zo dňa 11.11.2021, ktorým sa schválil Harmonogram práce MsZ 

na rok 2022 – bude sa plniť v roku 2022 

25. Uznesenie MsZ č. 1-254/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil nájom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – návrh zmluvy pripravený, zatiaľ nepodpísaný z druhej strany. 

26. Uznesenie MsZ č. 1-256/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo nadobudnutie majetku  - 

štádiu prípravy  

27. Uznesenie MsZ č. 1-257/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil prevod v zmysle zákonnej 

výnimky – zmluva podpísaná, bude podaný návrh na vklad do KN 

28. Uznesenie MsZ č. 1-258/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil spôsob prevodu majetku 

mesta formou OVS – zatiaľ nezrealizované 

29. Uznesenie MsZ č. 1-260/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo zriadenie budúceho 

vecného bremena – zmluva odoslaná na podpis druhej zmluvnej strane 

30. Uznesenie MsZ č. 1-261/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo zriadenie budúceho 

vecného bremena – zmluva odoslaná na podpis druhej zmluvnej strane 

31. Uznesenie MsZ č. 1-262/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo zriadenie vecného 

bremena – zmluva v štádiu prípravy  

32. Uznesenie MsZ č. 1-272/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo priame pridelenie 2-

izbového bytu č. 9 vo výmere 46,29 m2, Silvánová - NZ v riešení - predmetný byt nebol zo 

strany pôvodného nájomcu odovzdaný 

33. Uznesenie MsZ č. 1-273/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil koncept zadania zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu mesta Pezinok – je v plnení 

34. Uznesenie MsZ č. 1-274/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo predloženie Žiadosti 

o dotáciu: Doplnková cykloinfraštruktúra - predložená žiadosť o dotáciu z BRDS v termíne, 

dodajú rozhodnutie o ohlásení drobnej stavby 15.01.2022 

35. Uznesenie MsZ č. 1-275/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo predloženie Žiadosti 

o poskytnutie príspevku v rámci programu č. 2021/004 - predložená žiadosť o dotáciu v 

plánovanom termíne 28.01.2022, na formálnej kontrole 

36. Uznesenie MsZ č. 1-276/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválilo predloženie Žiadosti 

o dotáciu Zelená terasa na budove PKC - predložená žiadosť o dotáciu pod hlavičkou PKC, 

doplnenie projektovej dokumentácie a ohlásenie stavebných a udržiavacích prác 17.01.2022 

37. Uznesenie MsZ č. 1-280/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil poslanecký návrh: MsZ 

ukladá MsÚ úlohu pripraviť novelu VZN o dotáciách – je v plnení 

38. Uznesenie MsZ č. 1-282/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil rozpočet na rok  2022 

príspevkovej organizácie Mestské múzeum - bude sa realizovať  roku 2022 

39. Uznesenie MsZ č. 1-283/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil rozpočet na rok  2022 

príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum – bude sa realizovať  roku 2022 

40. Uznesenie MsZ č. 1-284/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil rozpočet na rok  2022 

príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb – bude sa realizovať  roku 2022 

41. Uznesenie MsZ č. 1-285/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil finančný plán 2022 

a dotácia pre TV PEZINOK, s.r.o. - bude plnený v roku 2022 

42. Uznesenie MsZ č. 1-286/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým sa schválil finančný plán 2022 

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. - bude plnený v roku 2022 

43. Uznesenie MsZ č. 1-288/2021 zo dňa 28.12.2021, ktorým sa schválil návrh rozpočtu na rok 

2022 a návrh viacr. rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024  - bude plnený v roku 2022 

 

 

Zo schválených uznesení sa nezrealizovalo 7 uznesení, a to z rôznych dôvodov, a bude potrebné  

pristúpiť k ich zrušeniu: 

 

1. Uznesenie MsZ č. 1-14/2021 zo dňa 25.03.2021, ktorým bol schválený návrh poslanca prof. 

Ing. Pavel Alexy, PhD. na urobenie technického testu dopadu zníženia počtu jazdných 

pruhov na dopravnú situáciu v Grinave – nerealizovalo sa  



2. Uznesenie MsZ č. 1-29/2021 zo dňa 25.03.2021, ktorým bol schválený prevod pozemku 

pod garážou parcela č. 802/24 Malokarpatská – nezáujem zo strany kupujúceho – pripravuje 

sa návrh na zrušenie uznesenia 

3. Uznesenie MsZ č. 1-30/2021 zo dňa 25.03.2021, ktorým bol schválený prevod pozemku 

pod garážou parcela č. 665/34 Gorkého – nezáujem zo strany kupujúceho – pripravuje sa 

návrh na zrušenie uznesenia 

4. Uznesenie MsZ č. 1-55/2021 zo dňa 25.03.2021, ktorým bol schválený spôsob prevodu 

pozemku formou priameho predaja na základe zamerania skutočného vyhotovenia 

predmetu nájomnej zmluvy resp. jeho predmetnej časti – schodiska – pripravuje sa návrh 

jeho  zrušenie, prevod bude potrebné realizovať iným spôsobom 

5. Uznesenie MsZ č. 1-72/2021 zo dňa 27.05.2021 - poslanecký návrh poslankyne Mgr. Márie 

Wagingerovej  zvolať verejné vypočutie k rozvoju dopravy za účasti predsedu BSK – 

nerealizovalo kvôli obmedzeniam zapríčineným COVID-19 

6. Uznesenie MsZ č. 1-142/2021 zo dňa 24.06.2021 v časti, ktorým sa schválilo zvýšenie 

dotácie spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. – nezrealizovalo sa  

7. Uznesenie MsZ č. 1-191/2021 zo dňa 07.10.2021, ktorým sa schválilo zriadenie budúceho 

vecného bremena – pripravuje sa návrh na jeho zrušenie – druhá zmluvná strana sa rozhodla 

uloženie inžinierskych sietí realizovať na vlastnom pozemku  

 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku týmto predkladáme materiál o plnení uznesení ako informáciu, 

ktorú navrhujeme vziať na vedomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


