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Odpoveď na otvorený list skupiny poslancov zo dňa 07.04. 2021 

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som Vám v krátkosti predostrel iný pohľad, a to oslobodený od 
politických pohnútok a podložený pragmatizmom, racionalitou a toleranciou v rámci aktivít v našom 
malebnom meste, kde aj deti a ich rodičia majú právo voľnosti výberu v rámci MŠ zaradených do siete. 
Kvalita, pestrosť a sloboda výberu aj v takejto citlivej téme ako je predškolské vzdelávanie detí sú pre mňa 
hlavnými dôvodmi, od ktorých sa odvíjajú následné kroky. 

Treba si uvedomiť, že žiadosť súkromného subjektu, je mimo majetkového a personálneho prepojenia na 
mesto Pezinok. Nie je predsa možné „A priori“ blokovať podnikateľské aktivity na území mesta. Sú 
predpokladané a zamýšľané tak, ako sa ich rozhodol realizovať subjekt, ktorý podáva žiadosť. A to je mimo 
dosahu mesta Pezinok. 

Právo na výkon podnikania súkromných subjektov nemá byť predmetom politickej debaty a úvahy. Isto aj 
mnohí z vás poslancov podnikajú, a zrejme by sa Vám nepáčilo, ak by mesto do toho negatívne vstupovalo. 
Nie všetko je nutné a možné regulovať, aj keď sa to deje na území mesta. 

Otázka platieb z mesta je na MsZ, keďže sa deje formou VZN. Naše platné VZN presne definuje postupy. V 
súhlase, ktorý som udelil (poslal som Vám ho v maili), je presne vyšpecifikované, že za obdobie od 1.9. do 
31.12.2021 bude náklady žiadateľ znášať v plnej výške sám. 

Poslanci vykonávajú svoj mandát nezávisle a nestranne, čiže ako bude vyzerať výsledná podoba tohto VZN 
bude iba na poslaneckom zbore. Na VZN treba 3/5, na prípadne uznesenie k súhlasu 1/2, čiže nie je nikde 
dané, že ak by MsZ dalo napr. súhlas so zaradením do siete, že by následne poslanci podporili aj VZN k 
financiám. Medzi tým nie je vzťah súvzťažnosti a už vôbec nejde o podmienené hlasovanie. 

Na záver môžem konštatovať, že bola plne zachovaná kompetencia medzi MsZ a primátorom, čo je nutné 
rešpektovať aj zo strany MsZ a neprekračovať túto líniu. Každý z volených orgánov má konať to, čo mu je 
zákonom alebo na základe zákona kompetenčne priznané, nič navyše. Preto, ako som aj spomínal na MsZ v 
rámci informácií, budem postupovať v tejto téme konzistentne. 

S úctou a porozumením 

Igor Hianik 
primátor mesta Pezinok

PRIMÁTOR 

MESTA PEZINOK


