
ZÁPISNICA 

z I. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Pezinku, konaného dňa 14.02.2019 v čase o 17:00 

 

PROGRAM: 

1. Informácie primátora 

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2019 

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019 

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2019 

5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2019 

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 

2019 

7. Štatút Mesta Pezinok 

8. Návrh VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

9. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

10. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

11. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019, 

2020, 2021 a stanovisko HK 

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 

13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € 

14. Informácia o systéme zberu komunálneho odpadu v meste  

15. Informácia o správe, údržbe o stave miestnych komunikácií v meste 

16. Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2018 a úlohy na rok 2019 

17. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2018 a úlohy na rok 2019 

18. Schválenie Koordinačného tímu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na 

roky 2019 až 2023 

19. Rôzne 

19.1. Nájom pozemku pre ŽSR 

19.2. Návrh BHSM na mimosúdnu dohodu 

19.3. Rokovanie BVS – koalícia nášho regiónu 

 

 

 

1. hlasovanie - prítomných 7 z toho: za 7; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

MsR schválila predložený program so zmenou poradia bodov v programe. 

 

Z účasti na Mestskej rade sa ospravedlnil: PhDr. Milan Grell, ostatní členovia boli prítomní 

 

 

1. Informácie primátora  

Primátor v krátkosti oboznámil prítomných členov Mestskej rady s obsahom rokovaní, ktoré 

prebiehali v posledných týždňoch: 

- Cyklochodník Limbach 

- Parkovisko - Železničná stanica 

- Križovatky Moyzesova, Drevárska 

- Zosúladenie projektu križovatka Moyzesova a úprava - humanizácia priestoru v okolí 

polikliniky (riešenie parkovania a cyklodopravy) 

MsR zobrala na vedomie 

 

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2019 

2. hlasovanie - prítomných 7 z toho: za 7; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

Uznesenie MsR č. 2-1/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení 

 



3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019 

pripomienka vznesená ku všetkým rozpočtom mestských organizácií Ing. Marian Šipoš: 

- Zaoberať sa technickým stavom objektov – priemet do rozpočtu 

- Záverečný účet bol podrobnejší ako ostatné roky – kontrola 

- vytvoriť mapu / kalendár miestností a podujatí z dôvodu transparentnosti a využívania 

hlasovanie - prítomných 7 z toho: za 7; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

3. hlasovanie - prítomných 7 (ako celok) z toho: za 7; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

Uznesenie MsR č. 2-2/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení, s pripomienkou Ing. Mariána Šipoša 

 

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2019 

MsR odporúča  zaoberať sa organizáciou MPS z dôvodu poslednej ukončenej kontroly z roku 2018 a 

jej náplňou pre potreby mesta  

4. hlasovanie - prítomných 7 z toho: za 6; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0 

Uznesenie MsR č. 2-3/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení 

 

5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2019 

5. hlasovanie - prítomných 7 z toho: za 7; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

Uznesenie MsR č. 2-4/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál 

v predloženom znení 

 

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 

2019 

6. hlasovanie - prítomných 7 z toho: za 6; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0 

Uznesenie MsR č. 2-5/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál 

v predloženom znení 

 

Poznámka: v čase 19:56 odišiel z rokovania P. Rybár, MsR bola uznášania schopná aj naďalej. 

 

11. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019, 

2020, 2021 a stanovisko HK 

7. hlasovanie - prítomných 6 z toho: za 6; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasoval 0 

Uznesenie MsR č. 2-6/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie a schváliť 

materiál v predloženom znení 

s pripomienkou 

- Prehodnotiť investíciu križovatka Drevárska vzhľadom k tomu, že sa nebude realizovať v roku 2019 

- Využitie získaných financií sa spresní na rokovaní MsZ. 

 

Poznámka: v čase 20:20 odišiel z rokovania P. Kremský, MsR bola uznášania schopná aj naďalej. 

 

 

8. Návrh VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

8. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

Uznesenie MsR č. 2-7/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení, 

s pripomienkou Ing. Mariána Šipoša 

- Primátor a MsR bude informovať štvrťročne MsZ o svojej činnosti  

- § 8 do prevodového procesu bude zaradený len návrh navrhovateľa, ktorý ma vysporiadané 

pohľadávky voči mestu 

- § 8 ods. 8 odstrániť dodatok  

 

9. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

9. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 



Uznesenie MsR č. 2-8/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení 

 

10. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

10. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-9 /2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení  

 

7. Štatút Mesta Pezinok 

11. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-10/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení 

 

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 

12. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-11/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál 

v predloženom znení  

 

13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € 

13. hlasovanie - prítomných 5 z toho: 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-12/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál 

v predloženom znení  

 

14. Informácia o systéme zberu komunálneho odpadu v meste 

14. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-13/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál 

v predloženom znení 

 

15. Informácia o správe, údržbe o stave miestnych komunikácií v meste 

15. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-14/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál 

v predloženom znení 

 

16. Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2018 a úlohy na rok 2019 

Tento bod bol stiahnutý z programu. 

 

17. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2018 a úlohy na rok 2019 

Tento bod bol stiahnutý z programu. 

 

18. Schválenie Koordinačného tímu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na 

roky 2019 až 2023 

16. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-15/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení 

 

19.1. Nájom pozemku pre ŽSR 

17. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-16/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení 

 

19.2. Návrh BHSM na mimosúdnu dohodu 

18. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 0; proti 5, zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-17/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení 



 

19.3. Rokovanie BVS – koalícia nášho regiónu 

19. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0 

Uznesenie MsR č. 2-18/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR vzala na vedomie materiál v predloženom znení 

 

19.4. Zmena členov v komisii kultúry 

20. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0  

Uznesenie MsR č. 2-18/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR vzala na vedomie materiál v predloženom znení 

 

19.5. Zmena členov v komisii športu 

21. hlasovanie - prítomných 5 z toho: za 5; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovali 0  

Uznesenie MsR č. 2-18/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR vzala na vedomie materiál v predloženom znení 

 

 

 

Primátor 

Ing. arch. Igor Hianik 

v.r. 


