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UZNESENIE MsZ č. 1- ...... /2022 
 

 

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 16.02.2022 do 19.04.2022 

 

 

Kontroly: 

 

- Ukončená je „Kontrola dohôd o finančnej pomoci z účelových finančných prostriedkov pre 

oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2021“ v zmysle 

Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022, ktorý bol schválený 

Mestským zastupiteľstvom v Pezinku dňa 11. 11. 2021 pod uzn. MsZ č. 1-242/2021. Počas 

výkonu kontroly sme zaznamenali viaceré nedostatky skôr menšieho alebo formálneho 

charakteru. Odporúčanie ÚHK na odstránenie nedostatkov bolo akceptované. Ešte v priebehu 

kontroly bola zabezpečená aplikácia návrhov ÚHK do praxe v spolupráci so zodpovedným 

zamestnancom MsÚ. Správa o výsledku kontroly bola prevzatá povinnou osobou 

(kontrolovaným subjektom). 

 

- Ukončená je „Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV. Q. 2021 a ročné vyúčtovanie 

hospodárenia v LESY SR, š. p., Odštepný závod Smolenice“ v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

útvaru  hlavnej kontrolórky  na  I. polrok 2022, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

v Pezinku dňa 11. 11. 2021 pod uzn. MsZ č. 1-242/2021. Z predložených výkazov bolo 

vyčíslené nájomné za kontrolované obdobie  IV. Q. 2021 - záväzok LESY SR , š. p., voči Mestu 

Pezinok v sume 14 687,73 €. Mesto Pezinok sa podieľa, v zmysle dohodnutých podmienok 

týkajúcich sa prerozdelenia hospodárskeho výsledku, na hospodárskom výsledku za rok 2021 

š.p. LESY SR v pomere 1:1 (t.j. 50%-ný podiel). Finančná pohľadávka Mesta Pezinok voči š.p. 

LESY SR, OZ Smolenice, predstavuje sumu 2 230,70 €. 

 

- V štádiu finalizácie je „Kontrola hospodárenia za rok 2020 TV PEZINOK, s.r.o.“ Kontrola 

bola zahájená dňa 27. 10. 2021. Prvotné doklady na zahájenie výkonu kontroly boli 

zamestnancovi útvaru HK odovzdané dňa 16. 11. 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 Mestský 

podnik služieb, p. o.“ Kontrola bola zahájená dňa 30. 11. 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 pokladne MsÚ Pezinok za vybrané 

časové obdobie“ v zmysle Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 

2022, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku dňa 11. 11. 2021 pod uzn. MsZ 

č. 1-242/2021. Kontrola bola zahájená dňa 05. 04. 2022. 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 činností útvaru HK. 

 

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

 

➢ 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 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 vyriešené referátom živ. prostredia, komunálnych služieb a dopravy a žiadateľ informovaný. 



 

 

 

➢ Evid. číslo 4077/2022, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na pracovníčky 

stavebného úradu za nečinnosť a neposkytnutie požadovaných informácií“. ÚHK uvedené podanie 

vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na oddelenie stavebného poriadku 

a výstavby na priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 4743/2022, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na prieťahy v konaní“. 

ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na oddelenie 

stavebného poriadku a výstavby na priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 5030/2022, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť voči nečinnosti Mesta 

Pezinok, ako stavebného úradu“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná 

sťažnosť bola odstúpená na oddelenie stavebného poriadku a výstavby na priame vybavenie. 

Sťažnosť je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 5697/2022, 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 

ÚHK vyriešené a žiadateľ informovaný. 

 

➢ Evid. číslo 12483/2022, 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 ÚHK vyriešené a žiadateľka informovaná. 

 

➢ Evid. číslo 12577/2022, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na neefektívny postup“. 

Podanie je v riešení. 

 

➢ Ďalšia činnosť útvaru HK: 

 

• Kontrola zverejňovania zmlúv na webovom sídle mestských spoločností (obchodných spoločností v 

pôsobnosti Mesta Pezinok) v súvislosti s prebiehajúcimi kontrolami. 

• Spolupráca a metodická pomoc pri riešení problematiky dotácií (MsÚ a prís.org.). 

• Komunikácia s vyúčtovateľmi dotácií poskytnutých v roku 2021.  

• Príprava vyjadrení a stanovísk pre MsÚ a prís.org. v súvislosti s aktuálnymi otázkami. 

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

v tejto veci. 

• Komunikácia s občanmi v otázke riešenia ich podaní. 

 

➢ Ostatná činnosť útvaru HK: 

 

• 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 pracovnej skupine, ktorá pripravuje novelu VZN o dotáciách. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 24. 02. 2022, 10. 03. 2022 a 14. 03. 

2022. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na mimoriadnom zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 21. 03. 2022 a 19. 

04. 2022. 

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

 

V Pezinku, dňa 19. 04. 2022 

 

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

      Ing. Zuzana Berdisová, referent útvaru HK Mesta Pezinok 


