
gor Hianik 
primátor mesta 

Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

V Pezinku, 16.06.2021 

POZVÁNKA 
Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupitel'stva, ktoré sa uskutoční dňa 

24. júna 2021 (štvrtok) o 8,30 hod.  
adu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť  č. 12. 

PROGRAM : 

1. Otvorenie, voľba NK, schválenie programu 
2. JRK Slovensko s.r.o. - prezentácia Projektu intenzifikácie triedenia odpadu v Pezinku 
3. Prevody a nájmy 
4. Vecné bremená 
5. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení 
6. Úprava finančného plánu spoločnosti TV PEZIOK, s.r.o. na rok 2021 
7. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov 
9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy 
11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách (pinenie uzn. č.1-70/2021) 
12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2020 
13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2020 
14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2020 
15. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2020 
16. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2020 
17. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2020 
18. Vyhodnotenie pinenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2020 a úlohy na rok 2021 
19. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2020 
20. Návrh na zmenu v Komisii cestovného ruchu a turistiky 
21. Návrh na zmenu v Komisii školstva , mládeže a vzdelávania 
22. Informácia o stave v oblasti školstva 
23. Informácia o investičných akciách 
24. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.3. do 31.5.2021 
25. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur 
26. Informácie z činnosti ÚHK 
27. Informácie primátora 
28. Návrh na zrušenie uznesení MsZ č.1-11/2020 a č. 1-177/2020 a schválenie pokračovania nájmu časti 

budovy na Komenského ulici č.27, Pezinok 
29. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Pezinok 
30. Interpelácie 
31. Rôzne 

Žiadam poslancov Mestského zastupiteľstva, aby sa touto pozvánkou preukázali u svojho 
zamestnávateľa, ktorý je povinný podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, vás na zasadnutie uvoľniť. 

Vyvesené dňa:  1 6 -06- 2021 
Pečiatka a podpis: 
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