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Stanovisko ekonomickej komisie, ekonomiky a podnikania: bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku: bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ  

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2022 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle §11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  

 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu uznesenia MsZ č. 1-23/2019 zo dňa 21.02.2019, ktorým bol schválený Štatút Mesta Pezinok  

v znení uznesenia MsZ č. 1-142/2020 zo dňa 26.11.2020 (ďalej len „Štatút“) tak, že  

z ustanovenia § 9 ods. 2 Štatútu sa  

 

vypúšťa   

 

predposledná odrážka v znení: 

 

„rozhoduje vo veciach nakladania s majetkom mesta, v zmysle zásad hospodárenia  

s majetkom Mesta“ 

 

 

a 

ustanovenie § 15 ods. 3 Štatútu sa na konci 

 

dopĺňa 

 

vetou: 

„Zmena Štatútu vykonaná uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-.../2022 zo dňa 

26.05.2022 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. .“ 

 

 

 

 

a) bez pripomienok 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 

 

 

Štatút mesta  predstavuje základný normatívny vnútroorganizačný dokument územnej samosprávy 

mesta, ktorým mestské zastupiteľstvo upravuje vo všeobecnosti v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi  najmä názov, postavenie a pôsobnosť mesta, symboly mesta, územie mesta, jeho 

zlučovanie, rozdelenie, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, vzťah štátu a obce,  

postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, poslancov, primátora, deľbu práce medzi orgánmi 

mesta, postavenie hlavného kontrolóra a podobne.   

 

Návrh na zmenu Štatútu Mesta Pezinok predkladáme na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

v Pezinku  súvislosti s podaným protestom prokurátorky Okresnej prokuratúry Pezinok sp.zn.                  

Pd 79/21/1107-7 zo dňa 01.marca 2022 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Pezinok č. 1/2019 

o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok ďalej len „VZN“). Podaný protest je súčasťou 

predkladaného materiálu.  

 

Z obsahu podaného protestu vyplýva, že prokurátor konštatoval rozpor viacerých ustanovení 

preskúmavaného VZN so zákonom. Ide najmä o tie  ustanovenia VZN, ktoré zverujú rozhodovaciu 

právomoc Mestskej rade v Pezinku, pričom mestská rada nie je orgánom mesta a nie je zo zákona ani 

vybavená rozhodovacou právomocou.  

 

Pri preskúmavaní vyššie uvedeného VZN však prokurátorka Okresnej prokuratúry v Pezinku, okrem 

jeho nezákonnosti,  zistila aj nezákonnosť samotného Štatútu Mesta Pezinok, ktorý v ustanovení                

§ 9 ods. 2 uvádza, že „Mestská rada zároveň rozhoduje vo veciach nakladania s majetkom mesta, 

v zmysle zásad  hospodárenia s majetkom mesta“, čo považuje za rozporné nielen so zákonom 

o obecnom zriadení ale aj so zákonom o majetku obcí.   

 

Mestská rada je v zmysle zákona o obecnom zriadení iniciatívnym, výkonným o kontrolným orgánom 

mestského zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a súčasne plní funkciu 

poradného orgánu primátora.  

 

Aj keď priamo prokurátorka nepodala protest aj proti Štatútu mesta Pezinok, vychádzajúc 

z hierarchického usporiadania všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, je 

nevyhnutné tento interný predpis mesta zosúladiť so zákonom. Preto predkladáme Mestskému 

zastupiteľstvu v Pezinku návrh na jeho úpravu v znení, ktorá vypúšťa  nezákonne zverenú kompetenciu 

Mestskej rade z aktuálne platného znenia Štatútu.  

 

Súčasťou navrhovanej zmeny Štatútu je doplnenie jeho Záverečných ustanovení o čas nadobudnutia 

platnosti a účinnosti jeho zmien. 

 

 

 

 

 

 

 


