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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia 
pri MsZ v Pezinku 

konaného dňa 06.09.2012 
 

prítomní podľa prezenčnej listiny                         5/4-4/KÚPV a ŽP /2012 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Prevody 
2. Informácia o riešení situácie – biokoridor v k.ú. Grinava 
3. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2012 

a tematické previerky HK 
4. Informácia o pripomienkach k zverejnenému Návrhu ÚPN mesta Pezinok 
5. Rôzne 

 
5.1. Príprava časového harmonogramu prác, vrátane finančných nákladov na 
dostavbu 2 tried MŠ Bystrická a prestavbu 2 tried v objekte budovy na    
Cajlanskej ul. č. 7 /bývalá prokuratúra/ v Pezinku 
 
5.2  Návrh dlhodobého riešenia nedostatočnej kapacity MŠ s ohľadom na   
súčasný platný ÚPN mesta Pezinok, súčasný stav MŠ a pripravovaný ÚPN 
mesta Pezinok 

  
Pátek:  predseda privítal prí tomných a predložil na hlasovanie zmenené 
poradie prerokovávaných bodov programu 

Hlasovanie  10- 0 – 0 ( za – proti – zdržal sa ) jednohlasne odsúhlasené 
 

1. Prevody 
 

• Bod 21.05. PDP   REAL, spol. s.r.o. 
Predmet nájmu : časť neknihovanej PK parcely č. 1273 vo výmere 225 m2 na vybudovanie 
20 parkovacích miest  
 
Stanovisko komisie:  
hlasovanie 5-0-6 ( za proti zdržal sa ) jeden nehlasoval neodporúčajúce 
 

• Bod 21.06. Slovenské národné múzeum  
Predmet nájmu : nebytové priestory bývalej ZŠ na Holubyho ulici č. 14 v Pezinku na 
uskladnenie zbierkových predmetov SNM, umiestnenie reštaurátorskej dielne 
a administratívnych priestorov 
Osobitná podmienka: predkupné právo na budovu 
 
Stanovisko komisie:  
hlasovanie 7-2-3 ( za proti zdržal sa ) jeden nehlasoval odporúčajúce za podmienky, že 
bude doplnené odôvodnenie prečo to je prípad osobitného zreteľa 
 
2.Informácia o riešení situácie – biokoridor v k.ú. Grinava (bod č. 14) 
 
Predložené bolo vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia ( Inšpektorát životného 
prostredia Bratislava zo dňa 11.07.2012 : „Vykonanou obhliadkou nebol na dotknutej lokalite 

zistený taký zásah do existujúceho biokoridoru, ktorým by došlo k porušeniu ustanovení 

zákona“. 
 
Stanovisko komisie:  
Bez hlasovania : komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok 

 
3. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 
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2012 a tematické previerky HK (bod č. 13) 
 
ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE a DETSKÝCH IHRÍSK 
ČISTENIE MESTA 
ZIMNÁ ÚDRŽBA 
NAKLADANIE S ODPADMI 
LIKVIDÁCIA TKO 
ZÁSTAVY, VLAJKY, TRIBÚNY 
MIESTNE KOMUNIKÁCIE 
VEREJNÉ OSVETLENIE 
POĽNOHOSPODÁRSTVO 
 
Stanovisko komisie:  
Bez hlasovania : komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok 
 
Vladimír Mizerák sa ku dňu 06.09.2012 vzdal členstva v komisii KÚPV a ŽP 
 
4. Informácia o pripomienkach k zverejnenému Návrhu ÚPN mesta 
Pezinok 
K dnešnému dátumu bolo podaných 39 pripomienok k Návrhu ÚPN mesta Pezinok. 
Pripomienky je naďalej možné podať písomnou formou na mestský úrad do dátumu  
uvedeného vo verejnej vyhláške.  
Dňa 13.09.2012 ste všetci pozvaní na verejné prerokovanie do Kultúrneho domu o 17 : 00 
hod.  
 
5. Rôzne 
 
5.1. Návrh dlhodobého riešenia nedostatočnej kapacity MŠ s ohľadom na 
súčasný platný ÚPN mesta Pezinok, súčasný stav MŠ a pripravovaný ÚPN 
mesta Pezinok (bod č. 16) 
 
Stanovisko komisie:  
Bez hlasovania : komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok 

 

5.2. Príprava časového harmonogramu prác, vrátane finančných nákladov 
na dostavbu 2 tried MŠ Bystrická a prestavbu 2 tried v objekte budovy na 
Cajlanskej ul.č.7 /bývalá prokuratúra/ v Pezinku ( bod č. 17) 
 
Mezeiová: S prácami by sme mali začať už v tomto roku 
 
Stanovisko komisie:  
Bez hlasovania : komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok 

 
Burgerová: Do bodu „Rôzne“ navrhujem členom komisie súťaž o najškaredšiu budovu 
v meste    (z pohľadu návštevníkov mesta).  
Stanovisko komisie:  
Komisia vyhlasuje súťaž „O najškaredšiu budovu v meste“ (z pohľadu návštevníkov 
mesta). K fotografiám, ktoré môžu členovia komisie posielať tajomníčke komisie na              
e-mail : iveta.szabova@msupezinok.sk , sa bude komisia vyjadrovať hlasovaním. Fotografie 
posielajte do 5.11.2012 , čo je  predpokladaný termín budúcej komisie. 
 
 
Vypracovala : Ing. Iveta Szabová – tajomník komisie  


