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INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

MsZ  24.2.2022 otázka p. poslancov: Mgr. Ľuboša Hidašiho a JUDr. Romana Mácsa 

Aký je počet zamestnancov, ktorí majú v roku 2022 nárok na rekreačný poukaz podľa 

oddelení a referátov? 

Odpoveď: 

 

Oddelenia a referáty mesta
počet 

zamestnancov

PRIMÁTOR, KANCELÁRIA 

PRIMÁTORA
4

REFERÁT IT 3

KANCELÁRIA PREDNOSTU 0

REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV 2

REFERÁT KOMUNIKÁCIE 1

REFERÁT KULTÚRY, ŠPORTU A 

PODNIKANIA
2

ODD. ŠKOLSTVA 3

ODD. SOCIÁLNEJ 

STAROSTLIVOSTI
4

MAJETKOVÉ ODDELENIE 9

Upratovačky + údržbár 6

ODD. KLIENTSKYCH A 

PRÁVNYCH SLUŽIEB

KLIENTSKE CENTRUM 6

PRÁVNY REFERÁT 1

FINANČNÉ ODDELENIE 10

ODD. STRATÉGIE A ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA

REFERÁT ROZVOJA MESTA 3

REFERÁT ŽIV. PROSTREDIA, 

KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A DOPRAVY
5

ODD. STAVEBNÉHO PORIADKU 

A VÝSTAVBY

STAVEBNÝ ÚRAD 4

REFERÁT VÝSTAVBY A REALIZÁCIE 4

ÚTVAR HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA
0

MsP 26

ZOS + Jedáleň, Práčovňa 20

TOS 21

Nocľaháreň 3

SPOLU 137
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MsZ  14.3.2022 otázky p. poslankyne: prof. Ing. Eleny Žárskej, CSc. 

 

1. Obraciam sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie a upresnenie položky v materiáli 

v bode 15.: 

V riadku s názvom program 9 sú takéto čiastky: 

 

"44712/16 program 9 navýšenie BP/zníženie BV 536 071€/-283 862€ navýšenie 

normatívu a MPC/zníženie príspevku na vých. a vzdel. detí a časti zriaďovateľa" 

 

Môžete mi vysvetliť ako vznikli a kam sú/boli použité? Pretože čiastka 

536 071 sa objavuje len v príjmoch a čiastka - 283 862 eur len vo výdavkoch, ale s 

mínusovým znamienkom - je to úspora vo výdavkoch voči MPC? 

 

Odpoveď: 

Čiastka vo výške 52 787 EUR bola použitá v rozpočtových organizáciách ako príspevok na 

výchovu a vzdelávanie detí. Suma 96 725 EUR bola použitá na originálne kompetencie, 

odchod do prvého starobného dôchodku a odmeny.  

Na účte mesta zostala nevyčerpaná suma za rok 2021 vo výške 134 350 EUR. 

 

 

2. Má už mesto výsledok rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave ako odvolacieho 

orgánu k územnému rozhodnutiu o kompostárni? 

Odpoveď: 

Okresný úrad rozhodnutím OU-BA-OVBP2-2022/052631/ZAD zo dňa 8.3.2022 rozhodnutie 

o umiestnení stavby „Kompostáreň Pezinok“ zrušil a vec vrátil na nové prejednanie 

a rozhodnutie. 

 

3. Boli už oddané „Digitálne pasporty dopravy“ , kde 1. etapa mala byť ukončená 

15.12 2021 a 2.etapa 14.2.2022? Budú následne zverejnené na webe mesta? 

Odpoveď: 

Dňa 31.01.2022 bol firmou Geodeticca odovzdaný dátový nosič s údajmi z mobilného 

mapovania z I. etapy. Na základe objednávky č. 20210685/2021 zo dňa 06.12.2021 vystavil 

zhotoviteľ faktúru za dodanie a odovzdanie spracovaných dát MMS – georeferencované 

mračno bodov a georeferencované a orientované panoramatické snímky (odovzdané na 

externom harddisku).  

Na základe preberacieho protokolu zo dňa 14.02.2022 bol posunutý termín prebratia II. etapy 

s nasledovným zdôvodnením: „Preberané dielo nie je úplné v dôsledku posunu termínu 

odovzdania dát I. etapy /schváleného primátorom mesta dňa 29.01.2022/ nakoľko ich 

spracovanie sa viaže práve na I. etapu - údaje z mobilného mapovania. Požadujeme dielo 

dopracovať a odovzdať do 31.03.2022; až následne po dopracovaní bude cena diela za 2. časť 

v zmysle objednávky č. 20210685/2021 zo dňa 06.12.2021 uhradená.  

V termíne 31.03.2022 boli dodané nekompletné údaje v dôsledku technických príčin 

zhotoviteľa (poruchou disku došlo k strate dát, ktoré museli spracovať nanovo), čo 

skomplikovalo proces spracovania a nebolo možné dokončiť zvislé dopravné značenie. 
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V súčasnosti prebieha preberacie konanie a kontrola vzhľadom k veľkému rozsahu dát. Dáta 

budú zverejnené následne po ukončení kontroly a preberacieho konania. 

 

4. Je už k dispozícii posúdenie 130 spisov stavebného úradu , ktoré vyhrala spoloč-

nosť Hriadel  & Heger , advokátska kancelária, s.r.o. Bratislava. Zmluva bola pod-

písaná 21.9.2021 s tým, že do 100 dní od účinnosti a zverejnenia zmluvy (čo sa stalo 

22.9.2021) odovzdajú prácu? Kedy bude k dispozícii daná právna analýza poslan-

com? 

Odpoveď: 

Dňa 21.12.2021 bol spisový materiál odovzdaný, pričom súčasťou každého spisu je analýza 

spisu a návrh konkrétneho úkonu stavebného úradu vo vzťahu k danej veci (napr. výzva, 

rozhodnutie a pod.). 

K poskytnutiu analýzy predmetných spisov poslancom sa stavebný úrad nevie vyjadriť. 

 

5. Upozorňujem na veľmi zlý technický stav chodníka v úseku Majakovského-Puški-

nova ul. v dĺžke cca 10 -12 m. Ide o opakovanú interpeláciu na riešenie jej stavu. 

Súčasne upozorňujem na úsek cesty od ul. F. Kráľa po Majakovského 33 (dĺžka 

cca 70-80 m), kde sa nachádza 11 výtlkov, dva v dĺžke 90 cm, šírke cez 30 cm 

a hĺbke 5-8 cm. Ide o veľmi frekventovanú jednosmernú cestu a jej stav ohrozuje 

tak vodičov, ako aj motocyklistov a bicyklistov. Fotky sú vložené v súboroch MTS 

– MsZ 14.3.2022. 

Odpoveď: 

Chodník v úseku Majakovského – Puškinová nebol zaradený do zoznamu rekonštrukcii 

chodníkov pre rok 2022. 

 

6. V súvislosti s bodom rokovania 14. Informácia o výsledku technických pasportov 

žiadam, aby riaditeľ MPS,p.o, ktorý prevádzkuje plaváreň, reagoval a podal vy-

svetlenie na nasledujúce  problémy: 

- Podľa textu pasportu riaditeľ dr. Chudý nebol prítomný, keď sa pasport robil. 

Aký bol dôvod jeho neprítomnosti? 

- Fotografie v pasporte svedčia o tom, že niekde išlo o závady menšie charakteru 

(rozbitá obkladačka, poškodené vypínače.....). Urobila sa už náprava? 

- Minulý rok pán riaditeľ na otázku, čo robia zamestnanci plávarne počas covidu, 

keď je zatvorená – odpoveď, že pracujú v plavárni, upratujú a pod. Aké konkrétne 

úlohy dostali od riaditeľa? Koľkokrát ich bol skontrolovať, či sú splnené? Prečo 

sa potom tieto závady objavujú aj v pasporte, ktorý bol uzatvorený v novembri 

2021? Kedy bol naposledy pozrieť plaváreň od jej otvorenia? Plaváreň bola za-

čiatkom roka otvorená a fotodokumentácia, ktorú majú k dispozícii  niektorí  pos-

lanci  a návštevníci to videli/vidia, že nedostatky pretrvávali aj po otvorení. 

Odpoveď: 
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Zamestnanci plavárne vzhľadom na svoju kvalifikáciu a pracovné zaradenie nerobia opravy 

budovy. Opravy robia údržbári, ktorí súčasne opravujú aj všetky ostatné budovy, ktoré máme 

v správe a tiež ďalší majetok vo vlastníctve mesta a organizácií ktorých je zriaďovateľom. 

Plaváreň je v prevádzkyschopnom stave, pravidelne vykonávame všetky predpísané revízie a 

odstraňujeme závady v poradí podľa dôležitosti a naliehavosti. 

Počas uzavretia plavárne zamestnanci plnili úlohy na plavárni (najmä čistenie a sanita, úprava 

vonkajšieho prostredia a zelena a pod.) a tiež pri príprave a prevádzke letného kúpaliska. 

Viacerí z nich boli dočasne preradení aj na iné pracoviská v rámci MPS (park, administratíva) 

a tiež na MsÚ (upratovanie). 

Riaditeľ navštevuje plaváreň niekoľkokrát za mesiac, rovnako počas platnosti opatrení ako aj 

po znovuotvorení plavárne. Komunikuje pravidelne so zamestnancami aj zákazníkmi aby si 

zaistil aktuálnu informovanosť o všetkých dôležitých aspektoch prevádzky plavárne. 
 

 

 

MsZ  14.3.2022 otázka p. poslanca Ing. Mariána Šipoša 

 

Aké efektívne nástroje využívame pre vydobitie si pohľadávok, či používame aj systém - 

priamo stiahnutie z účtu. 

 

Odpoveď: 

Správca dane – Mesto Pezinok (FO) môže na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov a    Mestským zastupiteľstvom v Pezinku prijatých príslušných všeobecne 

záväzných nariadení ukladať dane za miestne dane ( daň : z nehnuteľností, za psa, za užívanie 

verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje) a 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako i miestny poplatok za 

rozvoj podľa osobitného predpisu. 

 

V súlade s § 88  zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Daňovým exekučným konaním je konanie, 

v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, iné peňažné plnenie uložené 

rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky podľa § 149.“ 

 

Podľa § 98 ods. 1 zákona o správe daní  – správca dane môže vykonať daňovú exekúciu 

nasledovne: 

 

a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, 

b) prikázaním  pohľadávky, 

c) predajom hnuteľných vecí,  

d) odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju, 

e) predajom cenných papierov, 

f) predajom nehnuteľnosti, 

g) predajom podniku alebo jeho časti, 

h) postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej 

spoločnosti, 
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i) zadržaním vodičského preukazu. 

 

Správca dane – mesto Pezinok pri vymáhaní daňového nedoplatku  - exekúciách -  postupuje 

najmä podľa § 98 ods. 1 písm. a) a b) a mieni využiť i písmeno i). 

 

Mesto Pezinok v značnej miere aplikuje na vymoženie daňového nedoplatku i ust.  § 81 

zákona o správe daní, a to zriadenie záložného práva k predmetu záložného práva vo 

vlastníctve daňového dlžníka. 

 

Využívame aj systém elektronického bankovníctva, po online lustrácii, okamžite robíme 

blokáciu, v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

MsZ  14.3.2022 otázky p. poslanca Mgr. Branislava Macháča 

 

1. V akom stave sa nachádza riešenie poruchy hydraulického stĺpika v pešej zóne na 

Potočnej ulici? 

 

Odpoveď: 

Na pokyn bývalého vedúceho ŽP a výstavby, bol stĺp uskladnený vo dvore MsÚ. Umiestnenie 

stĺpika na Potočnej ul. je komplikované, nakoľko sa tam nachádza spleť inžinierskych sietí 

a potok. 

 

2. Na Mladoboleslavskej ulici v smere od kruhového objazdu (chodník vľavo popri 

múre predparku) je otočená dopravná značka, ktorá informuje vodičov, aby na 

parkovisko odbočili do jednosmerky, konkrétne do jej protismeru. 

 

Odpoveď: 

Značka je už správne otočená. 

 

3. Kedy sa začne so zametaním mesta, konkrétne ciest a chodníkov, na ktorých sa 

nachádza posypový materiál zo zimnej údržby? 

 

 

 

Odpoveď: 

Zametanie je v roku 2022 rozdelené na dve časti a to zametanie ciest a zametanie chodníkov 

od posypového materiálu zo zimnej údržby. Zametanie chodníkov zabezpečuje Miestny 

podnik služieb Pezinok a zametanie ciest mesto Pezinok. 
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Mesto Pezinok zadalo Miestnemu podniku služieb Pezinok zadanie na ručné zametanie 

a s jeho realizáciou sa začalo až v mesiaci apríl. 

Mesto Pezinok momentálne vyhodnocuje prieskum trhu na zametanie ciest, pričom bolo 

oslovených viac ako 20 dodávateľov. Následne po stanovení PHZ bude vypísané verejné 

obstarávanie na obstaranie dodávateľa. 

 

4. Ako sa mesto plánuje vysporiadať s aktuálnou situáciou, kedy sa všetci členovia 

redakčnej rady časopisu Pezinčan vzdali svojej funkcie? 

 

Odpoveď: 

Mesto Pezinok bude postupovať v súlade s platným štatútom redakčnej rady časopisu 

Pezinčan. V tomto čase mesto oslovilo vysoké školy a iných vhodných kandidátov, aby 

zvážili svoju nomináciu. 

 


