
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 24.2.2022          bod: 13. 
 

 

13. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 
 

 

PREDKLADÁ:  Mgr. et  Mgr. Martin CHRAPČIAK, prednosta MsÚ v Pezinku 

                                   PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia stratégie a  

                                   životného prostredia 

SPRACOVALI: Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku 

Ing. Andrea Pokorná, poverená zastupovaním riadenia finančného    

oddelenia 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa ...........: bude prezentované na 

zasadnutí MsZ 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 08.02.2022: bude prezentované na zasadnutí MsZ 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie 

 

zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 6 200 Eur 

s DPH na odstránenie stavby-zhoreniska na Zumberskej ulici, par.č 1-480/4 E KN v k.ú. 

Pezinok z dôvodu havarijnej situácie na likvidáciu škôd v prípade mimoriadnej okolnosti 

(podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z), krytie z rezervného fondu 

 

príjmové finančné operácie  KZ 46, EK 454 001, v sume 6 200,00 Eur 

 

bežné výdavky: PR. 6.1.1. KZ 46, FK 05.1.0, EK 637 005, v sume  6 200,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 

 

Dňa 14.01.2022 bol vykonaný zásah hasičskej jednotky pri likvidácii požiaru stavebného 

objektu na Zumberskej ulici,  umiestneného na parcele č. C-KN č. 926 a parcele č. E-KN 1-

480/4, katastrálne územie Pezinok, ktorej vlastníkom je Mesto Pezinok. Podľa záznamu 

o odovzdaní miesta zásahu má objekt narušenú statiku strešnej konštrukcie a je nevyhnutná 

jeho demolácia.  

 

Na základe tohto záznamu bol v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na príslušný stavebný úrad mesta Pezinok 

podaný  dňa 24.01.2022 podnet na konanie vo veci vykonania štátneho stavebného dohľadu 

(ďalej len „ŠSD“). Miestne šetrenie ŠSD prebehlo dňa 01.02.2022, kde bol preverovaný 

stavebno-technický stav stavieb s nasledovným výsledkom: 

„stavba nachádzajúca sa na parcele č. C-KN č. 926 a na parcele č. E-KN 1-480/4, kat.úz. 

Pezinok bola zasiahnutá požiarom, následkom čoho má porušenú strešnú konštrukciu – pri 

požiari boli prehorené a následne zlomené strešné väzníky. Plechová strešná krytina je spojitá, 

no hrebeň strechy je na cca jednej polovici svojej dĺžky prepadnutý a hrozí zrútenie celej 

strechy. Stavba nie je zabezpečená pred vstupom osôb a je nevyhnutné ju bezodkladne 

odstrániť“.  

 

Vzhľadom k tomu, že pri výkone ŠSD bol preukázaný verejný záujem na nariadení odstránenia 

stavby a bol zjavný život a zdravie ohrozujúci stavebno-technický stav, orgán ŠSD túto 

skutočnosť oznámil stavebnému úradu, ktorý nariadil dňa 04.02.2022 bezodkladné vykonanie 

odstránenia stavby, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia.  

 

Vzhľadom k tomu, že  Mesto Pezinok ako vlastník parcely je povinné zabezpečiť na svoje 

náklady odstránenie nebezpečnej stavby predkladáme návrh na schválenie rozpočtového 

opatrenia na zabezpečenie úkonov a úhradu nákladov s nimi spojenými. Po identifikovaní 

vlastníka stavby budú náklady na odstránenie refundované vlastníkom odstraňovanej stavby.  

 

Pri likvidácii zhoreniska a odvoze odpadu sa bude postupovať podľa zákona o odpadoch. 

Odpad bude  roztriedený na kopy - drevo, izolácia, stavebná suť  a následne prepravený na 

skládku. Likvidáciu bude zabezpečovať odborne spôsobilá firma na základe výsledku 

prieskumu trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky: 

FK- funkčná klasifikácia 

EK - ekonomická klasifikácia 

KZ - kód zdroja 

PR  - program 

 



 

Spracované dňa 08.02.2022  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


