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28. 06. 2021 	 ÚHK-Pod.22/2021 — Pt. 2/2021 

Vec 
Výsledok vybavenia Petície - nesúhlas so zámerom Mesta Pezinok vybudovat' Kompostáreň  
v navrhovanej lokalite parc. č.: 2842/7 (smer od mesta Pezinok na obec Viničné)  

Dňa 25. 06. 2021 bolo do podatel'ne Mestského úradu Pezinok doručené podanie odstúpené 
stavebným úradom Mesta Svätý Jur s odvolaním na § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v platnom znení. Podanie označené ako Petícia — nesúhlasíme so zámerom Mesta 

Pezinok vybudovat' Kompostáreň  v navrhovanej lokalite parc. č.: 2842/7 (smer od mesta 

Pezinok na obec Viničné). Lokalita, v ktorej podnikáme a žijeme je dlhodobo zaťažovaná 

množ'stvom negatívnych javov a vplyvov na životné prostredie. Vybudovaním navrhovaného 

objektu sa daný stav ešte podstatne zhorší. Projekt, ktorý mesto Pezinok a jeho občania ani 

nepotrebujú, preto odmietame a žiadame predstaviteľov mesta, aby od jeho realizácie v danej 

lokalite upustili. V petícii sú uvedené údaje osoby určenej na zastupovanie v styku s orgánom 

verejnej moci: M. P., Pezinok. 

Predmetná petícia bola podatel'ňou MsÚ v Pezinku zaregistrovaná v registratúre písomností 

pod číslom 41886/2021 a následne bola odstúpená a zaregistrovaná na útvare HK v centrálnej 
evidencii sťažností a petícií ako podanie ozn. Pod. 22/2021 - Pt. 2/2021. 

Dňa 01. 07. 2021 bolo do podatel'ne Mestského úradu Pezinok doručené dopinenie podania — 

Petícia — nesúhlasíme so zámerom Mesta Pezinok vybudovat' Kompostáreň  v navrhovanej 

lokalite parc. č.: 2842/7  (smer od mesta Pezinok na obec Viničné) odstúpené stavebným 

úradom Mesta Svätý Jur s odvolaním na § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v platnom znení. Dopinenie podania bolo podateľňou MsÚ v Pezinku zaregistrované 

v registratúre písomností pod číslom 42455/2021 a následne odstúpené na útvar HK. 

V zmysle kompetencií útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok bola predmetná petícia 
odstúpená na referát výstavby a realizácie na priame vybavenie. 

Predmetom podanej petície bola žiadosť  občanov, aby predstavitelia mesta upustili od 
realizácie Kompostárne v danej lokalite. 

Vybavenie petície: 
Na základe podnetov od občanov mesta (odkazprestarostu.sk/pezinok), ako aj na podnet 
niektorých poslancov mestského zastupitel'stva sa Mestu Pezinok otvorila otázka nutnosti 
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riešiť  komplexne odpadové hospodárstvo, efektívne zhodnocovanie a nakladanie s odpadom 
v meste.  

Na základe uvedeného Mesto Pezinok začalo konať. V roku 2019 vyhlásilo verejnú súťaž pre 
spracovateľa strategického dokumentu PLÁN PRE MESTO NA DOSIAHNUTIE 
INTENZÍVNEJ MIERY TRIEDENIA, JRK Slovensko s. r. o. a Marco Ricci (ITA). Z analýzy 
výsledkov a koncepcie vzišiel návrh na riešenia, ktoré viedli ku konkrétnym investičným 
projektom a zámerom. 

Mesto Pezinok pripravilo a zozbieralo dáta za ostatné roky, zabezpečilo zber a monitoring 
aktuálneho fungovania odpadového hospodárstva v meste, zhodnotilo efektivitu a výsledky 
likvidácie a nakladania s odpadom. Z poznatkov a získaných výsledkov vzišla potreba 
zásadných zmien v danej kritickej oblasti. 

Mesto Pezinok musí rátať  v krátkom čase s realizáciou investičných zámerov, ktoré budú riešiť  
vhodné spracovávanie, likvidáciu a zhodnocovanie či triedenie rôznych druhov odpadov 
prostredníctvom nasledujúcich investičných projektov: 
1. Projekt KOMPOSTÁREŇ  PEZINOK, 
2. Projekt ZBERNÝ DVOR PEZINOK, 
3. Projekt ReUse centrum- centrum znovuoživenia a recyklácie odpadu — „second hand". 

Zo spracovanej koncepcie strategického a dlhodobého riešenia a na základe analýz a získaných 
dát, vzišli konkrétne postupy, aktivity a projekty, ktoré budú smerovať  k napineniu pozitívnych 
výsledkov pre mesto a výrazne zníženie produkovaných odpadov a ich intenzívne triedenie, 
recykláciu, zhodnotenie či likvidáciu s pozitívnym dopadom na životné prostredie a kvalitu 
života v meste a regióne.  

Mesto Pezinok pri výbere dodávateľov preferovalo zelené a ekologické riešenia, zelenú výrobu 
s cieľom znižovania odpadového zaťaženia v jednotlivých procesoch na každej strane 
objednávateľa aj dodávateľa. Najvýraznejšie sa záujem prejavil v novom riešení koncepcie 
odpadového hospodárstva s cieľom znížiť  odpadové zaťaženia v meste a mestskom prostredí. 

Cieľom mesta je okrem zavedenia zmien do zberu, uskladňovania, likvidovania, recyklácie 
jednotlivých druhov odpadu, šíriť  osvetu a vzdelávať  najmladších už na školách ako 
pristupovať  k triedeniu a minimalizovaniu odpadového zaťaženia. Opakované využívanie 
odpadu alebo jeho recykláciu zaviesť  do každodennej reality života. V súčasnosti je prechod na 
zelené hospodárstvo jedn 'ym z najdôležitejších zámerov spoločnosti pod heslom: 
„Zdravé mesto — zdraví občania". 

Mesto postupuje vo svojej činnosti a povinnostiach ako samosprávy podľa výsledkov 
a odporúčaní Plánu pre mesto na dosiahnutie intenzívnej miery triedenia. Už dnes mesto 
zaznamenáva pozitívne výsledky a zvýšené percento triedeného odpadu oproti minulým rokom. 
Navrhované riešenie a situovanie Kompostárne Pezinok vychádza z aktuálne platných zmien 
a dopinkov platného UPN mesta Pezinok ( vicr UPI územnoplánovacia informácia k stavbe). 
Mesto Pezinok má k dispozícií jediný funkčne vyhovujúci a ucelený pozemok vo vlastníctve, 
ktorý je vhodný na realizáciu plánovaných investícií prevádzkovo-technologického charakteru. 
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Ide o verejnoprospešné stavby mestského až regionálneho významu so súhlasom 
Bratislavského samosprávneho kraja a susedných obcí. K investičnému zámeru má mesto 
Pezinok k dispozícií súhlasné stanoviská dotknutých úradov a inštitúcií. Jedným z nich je aj 
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, Okresných úradov odboru 
starostlivosti o životné prostredie, Pezinok a Bratislava. Všetky tieto odborné inštitúcie 
vyslovili kladné stanovisko a vyjadrili sa v zmysle platných zákonov, noriem a pravidiel. 

Mesto Pezinok spomínaný investičný zámer Kompostárne musí zastrešiť  formou využitia 
externých nenávratných finančných prostriedkov za účasti minimálneho spolufinancovania 
z rozpočtu mesta. Preto má snahu využiť  aktuálne platný Operačný program Kvality životného 
prostredia. Kde musí najprv spiniť  všetky podmienky a procesné postupy. Jednou z nich je 
okrem súhlasných stanovísk dotknutých úradov a organizácií, je mať  k dispozícii v deň  podania 
žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) aj platné stavebné povolenie, na ktorom 
v súčasnosti intenzívne pracujeme. 

Mesto Pezinok bolo súčinné pri vypracovaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok ŽoNFP 
s povinnými prílohami v partnerstve s externou špecializovanou spoločnosťou v zmysle 
podmienok výzvy č. OPKZP —PO1-SC111-2019-56 Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, a evidencia v ITMS2014+. 

Žiadosť  o NFP bola predložená 30. 12. 2020 elektronicky aj poštou, aj s prílohami. Mesto 
Pezinok plánuje opakovane predložiť  žiadosť  o NFP po získaní právoplatného stavebného 
povolenia v rámci procesu schvaľovania. Poznámka: kód žiadosti NFP310010AZH4. 

UPI (územnoplánovacia informácia k stavbe) 
V zmysle Územného plánu mesta Pezinok, ktorého záväzné časti sú vyhlásené VZN č. 11/2016 a Zmien 
a dopinkov č. 1/2018 vyhlásených VZN č. 4/2021, sú predmetné pozemky súčast'ou urbanistického 
obvodu U013 (Pezinok-Panholec). Z hľadiska funkéného využitia sú pozemky súčast'ou urbanistického 
bloku č. 13-11 (územie priemyselnej a stavebnej výroby a skladového hospodárstva) a dopravného 
priestoru. 
Uzemný plán mesta Pezinok je zverejnený na webovom sídle mesta Pezinok: 
Zmeny a dopinky Územného plánu mesta Pezinok č. 1/2018 (platné od 27.3.2021) VZN č. 4/2021 je 
zverejnené: 
https://www.pezinok.sk/?yggid=205&id=1  1073  
Záväzná čast' Zmien a dopinkov Územného plánu mesta Pezinok č. 1/2018 pozostáva z textovej časti, 

výkresu č. 2 a výkresu č. 6. Územný plán mesta Pezinok (platný od 1.4.2017) VZN č. 11/2016 je 
zverejnené: https://www.pezinok.sk/?yegid=205&id=7294   

Z horeuvedeného vyplýva, že znenie petície a žiadosť  občanov je neopodstatnená. Ide 
o verejnoprospešnú stavbu, ktorá rieši kritickú oblasť  odpadového hospodárstva, ktorá vyplýva 
aj z povinnosti mesta ako samosprávy. 

Zápisnica o prešetrení petície č. Pt. 2/2021 bola vyhotovená dňa 06. 08. 2021 (v zmysle ust. § 5 
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov). So samotnou 
zápisnicou a záverom vybavenia petície bolo oboznámený dňa 06. 08. 2021 primátor Mesta 
Pezinok Ing. arch. Igor Hianik. 
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Vyvesené dŕia:  ťOr doĺĺož Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis 

Mestský úrad 
Ftadničné rlám. 7 

90214 PEZINOK I 
-5/11- 

Výsledok vybavenia Petície — nesúhlas so zámerom Mesta Pezinok vybudovať  Kompostáreň  
v navrhovanej lokalite parc. č.: 2842/7  (smer od mesta Pezinok na obec Viničné) je v súlade 
s ust. § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zároveň  
zverejnený na webovom sídle Mesta Pezinok www.pezinok.sk. 

Odoslaním tohto písomného oznámenia o výsledku vybavenia podanej petície sa petícia 
považuje za vybavenú podľa ust. § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov. 

     

S pozdravom 

PEZINOK 
- 60 - 

 

Ing. Zuzana Berdisová, v. r. 
referent útvaru hlavnej kontrolórky 
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