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UZNESENIE MsZ č. 1- ...... /2022 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. e)  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o kontrolnej činnosti ÚHK  

za rok 2021 (marec až december 2021) 
v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 



 

 

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK  

za rok 2021 (marec až december 2021) 
 

V zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladáme Mestskému 

zastupiteľstvu v Pezinku Správu o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021 (marec až december 

2021). 

 

 

Kontroly: 

 

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

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

I. Q. 2021 - záväzok LESY SR , š. p., voči Mestu Pezinok v sume 11 725,65 €.  

 

- 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 €.  

 

- Ukončená „Kontrola hospodárenia za rok 2020 Mestské múzeum, p. o.“ Kontrola bola 

ukončená dňa 06. 12. 2021. Kontrolu so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2020 

Mestské múzeum, p. o.“ uzatvára útvar HK ako kontrolu bez zistených nedostatkov. 

Zistenia, ktoré boli zo strany kontrolného subjektu počas výkonu kontroly 

zaznamenané, boli zo strany Mestského múzea v Pezinku, p. o., v zastúpení riaditeľkou 

PhDr. Petrou Pospechovou, vzájomne odkonzultované a preukaznými dokladmi 

doložené, a útvarom HK akceptované. Vo všetkých zaznamenaných prípadoch sa 

jednalo o nedostatky formálneho charakteru, ktoré však nemali vplyv na výsledok 

hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku v kontrolovanom 

období r. 2020.   

 

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

Odštepný závod  Smolenice“. Z predložených výkazov bolo vyčíslené nájomné za 

kontrolované obdobie  III. Q. 2021 - záväzok LESY SR , š. p., voči Mestu Pezinok 

v sume 5 452,65 €.  

 

V roku 2021 boli zahájené ďalšie štyri kontroly: Kontrola hospodárenia za rok 2020 Pezinské 

kultúrne centrum, p. o.,  Kontrola hospodárenia za rok 2020 Pezinská mestská spoločnosť, 

s. r. o.,  Kontrola hospodárenia za rok 2020 TV PEZINOK, s. r. o.,  Kontrola hospodárenia za 

rok 2020 Mestský podnik služieb, p. o. V rámci týchto 4 kontrol sú dve kontroly (Pezinské 

kultúrne centrum a Pezinská mestská spoločnosť) ku dňu spracovania tejto správy ukončené. 

Bližšie informácie sa nachádzajú v rámci spracovaného materiálu Informácie z činnosti ÚHK. 

 

Z vykonaných kontrol boli vypracované návrhy správ a správy, v ktorých je objektívne opísaný 

stav kontrolovaných skutočností a ich súlad, prípadne nesúlad s právnymi predpismi. Podrobne 

sú opísané zistené nedostatky a doklady ktoré ich preukazujú. V prípade zistenia nedostatkov 

pri kontrole sa vypracuje návrh správy s návrhom odporúčaní na prijatie opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. V konečnej správe z kontroly sú už uvedené zodpovedné osoby 

a termíny na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.  

 

 



 

 

Okrem vyššie uvedených kontrol boli kontinuálne vykonávané aj náhodné kontroly 

zverejnených dokumentov na webovom sídle Mesta Pezinok, v príspevkových alebo 

rozpočtových organizáciách, ako aj v obchodných spoločnostiach, ktorých je mesto 

zakladateľom (aj v súvislosti s vykonanou kontrolou). V prípade zistených nedostatkov 

prebiehala aktívna komunikácia so všetkými zodpovednými organizáciami / obchodnými 

spoločnosťami. 

 

 

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

 

Na ÚHK prišli za rok 2021 (marec až december 2021) nasledovné podnety, sťažnosti, petície 

a iné.  

 

Niektoré podania, označované ako „sťažnosti, podnety a pod.“ mali, podľa svojho obsahu, 

charakter dopytov, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ale nebolo v nich 

jednoznačne vyjadrené ochrany akého svojho práva sa sťažovatelia domáhajú, ktoré by bolo 

porušené činnosťou alebo nečinnosťou Mesta Pezinok. Odosielatelia boli vždy informovaní o 

spôsobe a možnostiach riešenia svojich záujmov. 

 

➢ Evid. číslo 4208/2020, doručené elektronické podanie označené ako: „Opakovaná žiadosť 

o vyjadrenie - : Podnet hluk z prev.“. Predmetné podanie bolo ÚHK dané na vedomie. ÚHK 

v rámci kontroly uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, 

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

náležitosti ako sťažnosť. 

 

➢ Evid. číslo 4533/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Sťažnosť na hluk“. 

ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, 

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

ako sťažnosť. Podanie bolo postúpené a žiadateľ informovaný. 

 

➢ Evid. číslo 5163/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Sťažnosť“. ÚHK 

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

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

sťažnosť. Podanie bolo žiadateľom písomné vzaté späť. 

 

➢ Evid. číslo 4157/2020, doručené elektronické podanie označené ako: „Sťažnosť a žiadosť na 

štátny stavebný dohľad“. 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 vyriešené SÚ 

a informácia o spôsobe riešenia oznámená ÚHK. 

 

➢ Evid. číslo 6956/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť“. ÚHK uvedené 

podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na kanceláriu 

prednostky. Bola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti. Sťažovateľ bol vyrozumení 

o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

➢ Evid. číslo 22226/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „sťažnosť – podanie 

sťažnosti“. 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 22227/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „podanie 

sťažnosti/podnetu“. 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 8101/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť, žiadosť o 

stanovisko“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola 

odstúpená na MsP na priame vybavenie. Bola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti. 

Sťažovateľ bol vyrozumený o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená 

ako neopodstatnená. 

 

➢ Evid. číslo 13479/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť podľa zákona 

o sťažnostiach“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Bola vyhotovená 

zápisnica o prešetrení sťažnosti ÚHK. Sťažovateľ bol vyrozumený o výsledku prešetrenia 

sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

➢ Evid. číslo 24211/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Podnet na prešetrenie 

odstránenia stavby na pozemku“. ÚHK uvedené podanie po osobnom stretnutí so 

sťažovateľom vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, 

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

sťažnosť. V zmysle dohody so sťažovateľom bolo predmetné podanie odstúpené na SÚ na 

priame vybavenie. Predmetné podanie bolo vyriešené SÚ a informácia o spôsobe riešenia 

oznámená ÚHK. 

 

➢ Evid. číslo 28797/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Petícia za zachovanie 

jednosmernej Hrnčiarskej ulice, v časti od parkoviska Za hradbami (pri Fortni) po ulicu 

Štefana Polkorába“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako petíciu. Predmetná petícia bola 

odstúpená na oddelenie výstavy a životného prostredia na priame vybavenie. Výsledok 

vybavenia predmetu petície bol zverejnený na webovej stránke mesta www.pezinok.sk 

(záložka „Úradná tabuľa“) v období od 26. 07. 2021 do 10. 08. 2021. Osoba určená na styk 

s orgánom verejnej moci bola písomne vyrozumená o vybavení petície. Predmetnej petícii 

nebolo možné vyhovieť. 

 

➢ Evid. číslo 35794/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť voči 

rozhodnutiu stavebného úradu“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. 

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

vyriešené SÚ a informácia o spôsobe riešenia oznámená ÚHK. 

 

➢ Evid. číslo 41334/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na umiestnenie 

susedovho bazéna“. 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 28797/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Petícia - nesúhlas so 

zámerom Mesta Pezinok vybudovať Kompostáreň v navrhovanej lokalite parc. č.: 2842/7 

(smer od mesta Pezinok na obec Viničné)“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako petíciu. 

Predmetná petícia bola odstúpená na referát výstavby a realizácie na priame vybavenie. 

Výsledok vybavenia predmetu petície bol zverejnený na webovej stránke mesta 

www.pezinok.sk (záložka „Úradná tabuľa“) v období od 10. 08. 2021 do 25. 08. 2021. Osoba 



 

 

určená na styk s orgánom verejnej moci bola písomne vyrozumená o vybavení petície. 

Predmetnej petícii nebolo možné vyhovieť. 

 

➢ Evid. číslo 42192/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Podnet na prešetrenie 

postupu iného poslanca“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie v zmysle 

Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok. Predmetné podanie 

bola splnomocnencom pre etiku vyhodnotené ako neopodstatnené. 

 

➢ Evid. číslo 42742/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Žiadosť o 

informáciu“. 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 43561/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Sťažnosť“. 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 44927/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Podnet občana“. 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 45263/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na hluk“. ÚHK 

uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola postúpená na 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. v zmysle ust. § 9 zákona 

č. 9 2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 

➢ Evid. číslo 45407/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „Sťažnosť vo veci 

ohrozenia diviačou zverou na sídlisku „Muškát“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako 

sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola postúpená na Okresný úrad Pezinok Pozemkový a lesný 

odbor v zmysle ust. § 9 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 

➢ Evid. číslo 45450/2021, doručené elektronické podanie bez označenia. 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 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 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 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. Z prešetrenia 

sťažnosti bola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti a sťažovateľovi bol oznámený 

výsledok vybavenia sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

➢ 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. Predmetnej petícii nebolo možné vyhovieť v bodoch 1., 2., 3., 4.. Osoba určená na 

styk s orgánom verejnej moci bola písomne vyrozumená o vybavení petície. Výsledok 

vybavenia petície bol zverejnený v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov. 

 

➢ 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. Predmetné podanie bolo vyriešené referátom kultúry, športu a podnikania 

a žiadateľ informovaný. 

 

➢ 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. Predmetné podanie bolo ÚHK preskúmané a 

občan informovaný. 

 

➢ 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. Na 

základe podnetu bol vykonaný štátny stavebný dohľad s ústnym pojednávaním. Účastníkom 

bol oznámený výsledok štátneho stavebného dohľadu. 



 

 

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

odpracovaného štátneho sviatku“. Podanie bolo žiadateľom vzaté späť v nadväznosti na 

vysvetlenie v danej veci zaslané zodpovednou osobou. 

 
➢ 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. Bola vyhotovená zápisnica o prešetrení 

sťažnosti. Sťažovateľ bol vyrozumený o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená 

ako opodstatnená. 

 

➢ 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. Predmetné podanie bolo vyriešené referátom živ. prostredia, komunálnych služieb a 

dopravy a žiadateľ informovaný. 

 

➢ Evid. číslo 52869/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Žiadosť“. ÚHK uvedené podanie 

vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo 

návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené náležitosti ako sťažnosť. Žiadateľ anonym. 

O podaní boli informované zodpovedné osoby.  

 

➢ Evid. číslo 53530/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na činnosť referátu 

rozvoja mesta“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola 

odstúpená na odd. stratégie a životného prostredia na priame vybavenie. Bola vyhotovená zápisnica 

o prešetrení sťažnosti. Sťažnosť bola začiatkom roka 2022 vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

➢ Evid. číslo 53483/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na neefektívny, liknavý 

a neprofesionálny postup Stavebného úradu“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. 

Predmetná sťažnosť bola odstúpená na oddelenie stavebného poriadku a výstavby na priame 

vybavenie. Sťažnosť je začiatkom roka 2022 v riešení.  

 

➢ Evid. číslo 54729/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť“. 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 na priame 

vybavenie. Podanie je začiatkom roka 2022 v riešení. 

 

 

ÚHK vykonával svoju činnosť aj v iných oblastiach a aktivitách:  

 

• Kontrola záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2020 a komunikácia s príslušnými 

zamestnancami MsÚ v tejto veci. 

• Komunikácia s občanmi v otázke riešenia ich podaní. Poskytnutie poradenstva. 

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

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

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

• 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. 

• Spolupráca a metodická pomoc pri riešení problematiky dotácií so zamestnancami MsÚ. 

• Metodická pomoc vo veci riešenia sťažností a petícií a komunikácia s príslušnými 

zamestnancami MsÚ v tejto veci. 

• Poskytnutie konzultácie niektorým poslancom MsZ (v súvislosti s prijatými podaniami). 



 

 

• Spracovanie odpovedí poslancom MsZ na ich interpelácie. 

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

opatrení. 

• Analýza hospodárenia v mestských lesoch Pezinok v období rokov 2010 – 2020. 

• Spracovanie stanovísk pre MsÚ a prís.org. 

• 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 činnosti škodovej komisie a oceňovacej komisie. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na pracovných stretnutiach v súvislosti s prípravou návrhu 

novely VZN o dotáciách, príprava konkrétnych návrhov na zapracovanie do VZN. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na pracovných stretnutiach v súvislosti so záverečným 

účtom Mesta Pezinok za rok 2020. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na zasadnutí MsR a MsZ v Pezinku. 

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

 

 

V Pezinku, dňa 15. 02. 2022 

 

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

       Ing. Zuzana Berdisová, referent útvaru HK Mesta Pezinok 


