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Predkladaný dokument vychádza z volebného programu primátora mesta a volebných 

programov politických strán a nezávislých kandidátov, svojou štruktúrou a obsahom 

reflektuje najdôležitejšie oblasti života mestskej komunity a činnosti samosprávy. Je 

dokumentom rovnako záväzným, ako aj inšpiratívnym a otvoreným pre rozšírenie 

a aktuálne dopĺňanie.  

 

TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA, TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MESTA, 

VÄČŠÍ PODIEL OBČANOV NA RIADENÍ 

    V práci samosprávy a mestského úradu  budeme, tak ako doteraz, dôsledne dodržiavať 

princípy etiky, profesionality a transparentnosti zakotvené v sľube primátora a poslanca 

mestského zastupiteľstva a v Etickom kódexe zamestnanca úradu.  

Nebudeme tolerovať ani náznaky korupčného správania, protekcionizmu a nehospodárneho 

nakladania s verejnými financiami a majetkom mesta, a to rovnako na pozícii volených 

zástupcov občanov, ako aj v prostredí mestského úradu. 

Budeme dodržiavať a rozvíjať všetky formy informovanosti občanov a zvýšime podiel ich 

účasti na samospráve mesta. 

Zabezpečíme kvalitný výkon práce poslancov a pracovníkov mestského úradu, zefektívnime   

činnosť organizácií a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zabezpečíme účasť 

občanov v poradných orgánoch a komisiách. Problémy väčších skupín obyvateľov budeme i 

naďalej riešiť formou verejných zhromaždení a konsenzuálneho prijímania rozhodnutí. 

Naďalej budeme skvalitňovať informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestských médií, 

zabezpečíme ich dostupnosť a otvorenosť a priestor pre názorovú pluralitu v nich.    

Budeme pokračovať v doterajšej veľmi dobrej spolupráci s cirkvami, spoločenskými 

organizáciami a inštitúciami v meste, rovnako ako so zahraničnými partnerskými mestami 

a diplomatmi. 

Budeme pokračovať v obojstranne prospešnej spolupráci so samosprávou a vedením 

Bratislavského samosprávneho kraja.   

Nadviažeme na úspechy, ktoré Mesto dosahovalo v rôznych prieskumoch, anketách 

a štatistikách štátnych i mimovládnych inštitúcií. 

Naďalej chceme aktívne spolupracovať s mimovládnymi a neziskovými organizáciami, 

s prihliadnutím na Bratislavský kraj a Malokarpatský región.  

 

EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE, STABILNÁ EKONOMIKA, VYROVNANÝ 

ROZPOČET 

   Hlavnú pozornosť počas celého funkčného obdobia budeme venovať udržaniu tradične 

dobrej ekonomickej kondície mesta.   

Nebudeme zaťažovať občanov zvyšovaním daní a poplatkov. 

Striktne dodržíme vyrovnaný  rozpočet a navýšime rezervný fond.  

Budeme dbať na zásady efektívnosti, účelnosti a zodpovedného narábania s verejnými 

financiami. 



Naďalej sa budeme usilovať získať finančné prostriedky z grantov a fondov Európskej únie. 

O všetkých predajoch a prenájmoch mestského majetku právnickým alebo fyzickým osobám 

budeme informovať v predstihu a pri predaji dodržíme všetky právne a etické normy.  

Majetok mesta budeme predávať transparentne, vo verejných súťažiach, a to výlučne 

v prípadoch, že majetok nie je pre mesto a jeho občanov inak využiteľný, a neprimerane 

zaťažuje rozpočet mesta. 

Budeme vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie, získame do Pezinka ďalších 

významných domácich i zahraničných investorov, ktorí prinesú nové pracovné miesta aj pre 

pracovné sily so základným a stredným vzdelaním. 

Naďalej budeme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny využívať aj formu 

verejnoprospešných prác pre našich spoluobčanov.  

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVOTNÍCTVO 

   Gestorom sociálnej politiky mesta je Komisia sociálnej starostlivosti MsZ.  

Jej členovia budú objektívne a transparentne posudzovať žiadosti o pridelenie mestských 

bytov a žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi.  

Poskytneme Kartu seniorov občanom v dôchodkovom veku, ktorá im umožní bezplatne 

využívať niektoré služby a zariadenia mesta. 

V zrekonštruovaných priestoroch mestskej polikliniky vytvoríme podmienky pre nové 

zdravotnícke špecializácie, s cieľom poskytnúť maximum služieb pod jednou strechou. 

Uskutočníme nadstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici, zvýšime tak 

jeho kapacitu a skvalitníme jeho služby. 

Zabezpečíme stravovanie, opatrovateľskú a dopravnú službu pre občanov v požadovanom 

množstve a kvalite. 

Aktívne budeme spolupracovať s Centrom pre rodinu, ktorému poskytujeme priestory na 

Kollárovej ulici a propagovať jeho činnosť.   

Budeme podporovať chránené dielne a rozvíjať spoluprácu s občianskymi združeniami 

a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci. 

Budeme pokračovať v aktívnej a intenzívnej protidrogovej prevencii na školách. 

Zefektívnime sociálnu prácu s rómskymi spoluobčanmi v Glejovke, najmä prácu s deťmi 

a mládežou, rozšírime komunikáciu s nimi o krúžkovú spoločenskú činnosť. Podporíme vznik 

a činnosť rómskeho športového klubu. 

Naďalej sa budeme venovať aj práci s bezdomovcami, ktorých aktívnejšie zapojíme do 

verejnoprospešných prác. Zabezpečíme pre nich  šatstvo,  podmienky pre základnú hygienu 

a ponuku na ubytovanie.  

Urobíme generálnu opravu budovy nocľahárne na Bratislavskej ulici za účelom rozšírenia 

kapacity. 

 

ÚZEMNÝ ROZVOJ, VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIE V RÉŽII MESTA 

   Zabezpečíme, po dohode so štátnymi orgánmi, schválenie nového Územného plánu mesta. 

V podobe kvalitnej realizácie dokončíme projekt ISRMO na sídlisku Sever a na základných 

školách Jána Kupeckého a Na bielenisku v hodnote 1,6 milióna eur, ktorý po odovzdaní 

výsledkov do užívania zlepší životné podmienky na sídlisku i podmienky pre vzdelávanie 

a aktívne využívanie voľného času na oboch školách. 

Dokončíme rekonštrukciu budov mestskej Polikliniky. 

Budeme pokračovať v pasportizácii a následnej rekonštrukcii chodníkov v meste, s rešpektom 

voči potrebám obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch mesta a voči možnostiam 

mestského rozpočtu.  

Vybudujeme nové detské ihriská, kontajnerové stanovištia a autobusové zastávky.  



Pripravíme podmienky pre novú cyklotrasu a chodník pre peších po Fajgalskej ceste do 

Limbachu a jeho spojenie s dopravným terminálom na železničnej stanici. 

Na základe odborne vypracovaného svetelného auditu začneme s realizáciou komplexnej 

rekonštrukcie verejného osvetlenia v celom meste a doplníme verejné osvetlenie v tých 

častiach mesta, v ktorých doposiaľ chýba. 

Dokončíme rekonštrukciu významnej renesančnej pamiatky, tzv. Mestského domu, na 

Holubyho ul. č. 22. 

Na základe obojstranne východných podmienok prevezmeme z majetku BSK do majetku 

mesta objekt Rodný dom Jána Kupeckého a pripravíme projekt na jeho rekonštrukciu.   

Budeme pokračovať v rozširovaní mestského cintorína, vybudujeme oplotenie a parkovisko 

v novej časti mestského cintorína. 

Podľa finančných možností budeme pokračovať v začatej rekonštrukcii budovy Mestského 

úradu. 

Investičnými akciami, rekonštrukciami a ostatnou činnosťou v réžii mesta, podporíme 

podnikanie a viac práce pre ľudí.  

VEREJNÝ PORIADOK, EFEKTÍVNEJŠIA A BEZPEČNEJŠIA DOPRAVA 

   V zmysle ponuky programov politických strán a nezávislých kandidátov vybudujeme nové 

parkoviská na sídliskách Starý dvor, Sever, Juh a Muškát a premostenie – lávku cez potok na 

Sahare a na sídlisku Sever. 

Dokončíme chodník, ktorý spojí Majakovského ulicu s Malokarpatskou. 

Spolu s BSK budeme pokračovať v príprave a realizácii  obchvatu mesta. 

Budeme spolu s Regionálnymi cestami Bratislava budovať bezpečné  svetelné prechody pre 

chodcov a pokračovať v odstraňovaní bariér na mestských komunikáciách.  

V medziach finančných možností zabezpečíme nevyhnutné opravy ciest. 

Prostredníctvom profesionálnej práce mestskej polície zvýšime bezpečnosť obyvateľov 

a návštevníkov mesta a prostredníctvom účinného systému preventívnych opatrení 

zabezpečíme ochranu ich majetku. Rozšírime kamerový monitoring najmä na sídliskách, 

zabezpečíme stálu službu pri centrálnom pulte ochrany objektov a kamerovom monitoringu.  

 

JEDNOZNAČNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V súlade s aktuálnym i pripravovaným územným plánom budeme pokračovať v odpore proti 

vybudovaniu skládky komunálneho odpadu v Novej jame a podobným  projektom, ktoré majú 

negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie občanov. 

Zabezpečíme intenzívnejšie separovanie domového  odpadu, ako aj jeho energetické využitie 

a umožníme občanom bezplatné uloženie odpadu na Dvore nebezpečného odpadu.  

Využijeme spoluprácu so spoločnosťou Márius Pedersen na separovaní domového odpadu na 

novovybudovanej linke na Viničianskej ceste. Dobudujeme Technický a skladový areál mesta 

na Dubovom vŕšku, urobíme ďalšie bezplatné zbery odpadu a nepotrebných vecí 

z domácností. 

S Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou budeme pokračovať v rekonštrukcii vodovodných 

a kanalizačných sietí. 

Po usporiadaní pozemkov v Grinave budeme iniciovať urýchlenú realizáciu kanalizácie. 

Spolu s mestskou políciou budeme ráznejšie postupovať proti vandalom, pôvodcom čiernych 

skládok a čiernych stavieb na území mesta. 

Budeme pokračovať v revitalizácii pezinského kameňolomu a v hľadaní možností pre jeho 

využitie na kultúru a šport, s ohľadom na okolitú prírodu. 

 



KVALITNÉ ŠKOLSTVO A KULTÚRA, ZÁCHRANA PAMIATOK 
    Dôsledne budeme dbať o fungovanie samosprávnych škôl ako autonómnych vzdelávacích 

inštitúcií. 

Všestranne podporíme vzdelávanie, školské a  mimoškolské aktivity detí a mládeže, 

podporíme uplatnenie regionálnych prvkov v školských vzdelávacích programoch na základe 

návrhov škôl. 

Starostlivosťou o školské budovy budeme vytvárať vhodné prostredie pre výchovno-

vzdelávacie aktivity.  

Pripravíme a začneme realizovať efektívnu spoluprácu Komisie školstva, mládeže a 

vzdelávania MsZ, Mestskej školskej rady, rád škôl a školských zariadení a vedenia škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

V spolupráci Komisie školstva, mládeže a vzdelávania MsZ, Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 

a vedenia tejto školy, pripravíme kampaň zameranú na zvýšenie počtu žiakov v tejto škole.  

Budeme výraznejšie oceňovať prácu našich učiteľov s dôrazom na ich kvalitu a kvalifikáciu.  

Rozšírime kapacitu materských škôl rekonštrukciami a prístavbami. 

Naďalej budeme rozvíjať činnosť úspešnej Akadémie tretieho veku. 

Opravíme historické pamiatky, zveľadíme muzeálny fond a podporíme činnosť Mestského 

múzea.  

Systematicky budeme pestovať pozitívny  lokálpatriotizmus, viesť  ľudí k spolupatričnosti a 

hrdosti na svoje mesto, na jeho bohatú históriu i súčasnosť i k aktívnej ochrane jeho 

pamätihodností.  

Budeme pokračovať v oprave hradieb a historických objektov. 

V prírodnom kine zabezpečíme rekonštrukciu oplotenia a kompletnej výmeny rozvodov 

elektriny a vody. 

Budeme aj naďalej výrazne iniciovať a podporovať kultúrnu, umeleckú a vzdelávaciu činnosť 

Pezinského kultúrneho centra, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy.  

V budove PKC budeme pokračovať vo výmene okien, radiátorov a vzduchotechniky.  

Podporíme činnosť Malokarpatského baníckeho spolku a pomôžeme pri dobudovaní baníckej 

muzeálnej expozície. 

Dôstojne si každoročne pripomenieme oslavy oslobodenia Pezinka i Slovenskej republiky 

a iné sviatky a významné udalosti a osobnosti. Osadíme ďalšie  pamätné a informačne tabule, 

ktoré budú občanom pripomínať významné osobnosti a historické udalosti. 

Budeme pokračovať v oprave pomníkov a pamätníkov, zabezpečíme opravu kaplnky sv. 

Rozálie a pezinskej Kalvárie. 

Vo zvýšenej miere podporíme mestský fond „Pro Bozen“, ktorý je zameraný na rozvíjanie 

kultúrnych aktivít, vydávanie kníh a záchranu historických pamiatok. 

 

ŠPORT PRE VŠETKÝCH 

Dohliadaním na plnenie zmluvných záväzkov zo strany partnera a následnou spoluprácou 

s ním, rozšírime ponuky na športovanie v meste o možnosti zimného štadióna s umelou 

ľadovou plochou a príslušenstvom. 

Podporíme pokračovanie budovania športového areálu na Fajgalskej ceste 

Budeme pokračovať v rekonštrukcii futbalového štadióna PŠC na Komenského ulici. 

Budeme budovať a rekonštruovať ihriská, športoviská a školské dvory v meste a podporovať 

prípadných investorov do oblasti športu a rozvojové aktivity športových klubov. 

Aktívnym vstupom do vedenia Pezinského športového klubu (PŠC) – futbalového oddielu 

sme dosiahli transparentnosť a lepšie podmienky, ktoré sa premietli aj do výkonov 

futbalistov. V tejto práci chceme aj naďalej pokračovať.  



Intenzívne budeme podporovať mládežnícky basketbal, futbal, ale aj iné športy a športové  

aktivity. 

Budeme sa podieľať na organizovaní športových podujatí, podporovať a spoluorganizovať 

turnaje a súťaže, propagovať masový šport i menej rozšírené športové disciplíny (napr. 

petanque) a snažiť sa dosiahnuť pozitívne výsledky aj v oblasti rekreačného športovania 

širokej verejnosti – mládeže i dospelých.  

VINOHRADY A LESY AKO DEDIČSTVO I ZÁVÄZOK 

   Dôsledne v súlade s územným plánom zabránime rozširovaniu výstavby do pásma 

vinohradov. 

Zabránime devastácii vinohradov, budeme iniciátormi  podujatí zameraných na ich ochranu 

a revitalizáciu.  

Naďalej budeme podporovať verejnoprospešné aktivity občanov, budeme organizovať 

a zúčastňovať sa na dobrovoľných brigádach. Pri nich sa zameriame najmä na revitalizáciu 

vinohradov, likvidáciu invazívnych rastlín a drevín a protizáplavové opatrenia. 

Zvýšime podiel mesta a občanov na celkovej ochrane prírody a krajiny. 

Budeme pokračovať vo vyváženej a obojstranne prospešnej zmluve so Štátnymi lesmi, 

v záujme odbornej ochrany a revitalizácie lesov, ktoré sú majetkom mesta.   

Budeme pokračovať v protipovodňových aktivitách revitalizáciou kanálov a potokov. 

Vyčistíme mestské pozemky od náletových drevín, invazívnych rastlín a burín. 

Osobitne podporíme rozvoj vínnej turistiky a propagáciu pezinských vinohradníkov a vinárov 

a pezinských vín.  

Opravíme vinohradnícke pamiatky ako Peregský dom, mestskú kamenicu a vybudujeme 

lapidárium kamenných pamiatok. 

 

CESTOVNÝ RUCH, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY A REKREÁCIA 

   Mesto bude naďalej iniciátorom, usporiadateľom, alebo partnerom pri organizovaní 

spoločenských podujatí, festivalov a stretnutí občanov pri rôznych príležitostiach.  

Našou snahou bude angažovať sa v prospech aktivít v oblasti cestovného ruchu aj samotných 

podnikateľov a aktívne sa podieľať na spolupráci s regionálnymi organizáciami (OO CR), 

ktorej výsledkom bude zvýraznenie centrálnej kultúrnej a ekonomickej pozície mesta 

v malokarpatskom regióne. 

Podporíme činnosť CVČ Epicentrum a jeho ponuku voľnočasových aktivít pre deti, mládež 

a rodiny. 

Budeme dôsledne dbať o to, aby v územnom pláne neprišlo k zmene doterajšieho športovo-

rekreačného charakteru územia na Rozálke.  

 

  


