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UZNESENIE MsR č. 2 - ....../2019 
 

Mestská rada v Pezinku 

v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších právnych predpisov 

 

o d p o r ú č a 

 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia  

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,  

 

s c h v á l i ť 

 

rozpočtové opatrenie 

 

Presun schválených kapitálových výdavkov z rezervného fondu v  sume 247 000€ -             

z ,,Rekonštrukcie a prístavby objektu MŠ Cajlanská 7,,  

na ,, Komplexné riešenie lokality Za hradbami a 1.mája s výstavbou detských ihrísk 

s rozšírením o relaxačné zóny, zeleň a hracie či fitnes prvky,, pre projekty: 

 

a.)  Inovatívna revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za hradbami č. 3 v Pezinku, 

celkový rozpočet 148 635,24 eur, predpokladaná dotácia v sume 50 000,- € z Úradu 

podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR,  z Programu podpory rozvoja regiónu  

 

b.) Rodinné detské ihrisko pre malkáčov a velkáčov  ihrisko na ul. 1. Mája v Pezinku, 
celkový rozpočet 52 354,62 eur, predpokladaná dotácia v sume 5 000,- €, z Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy BRDS, Program individuálne dotácie predsedu BSK v roku 2019 

 

c.) Detské typové ihrisko na ul. Za hradbami č. 34, celkový rozpočet 44 159,75 eur, 

predpokladaná dotácia v sume 8 000,- €, z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy BRDS, 

Program územné dotácie 2019 

 

Celková suma na realizáciu  troch detských ihrísk je v sume 245 149,61 €, v prípade 

schválenia externých zdrojov bude suma znížená o externé dotačné zdroje.   

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 



 

 

Dôvodová správa:  

 

Mesto Pezinok má záujem koncepčne a systematicky riešiť budovanie a rozvoj verejnej  

infraštruktúry – športovej, voľnočasovej, kultúrnej, školskej, relaxačnej a oddychovej či 

parkovej a zelených či vodných plôch. V roku 2019 má mesto v pláne zrealizovať už 

projekčne pripravené projekty 3 ihrísk, z toho jedno ako vnútroblok a dve detské typové 

ihriska. Mesto dalo spracovať architektonické štúdie k príprave žiadosti o externé zdroje pre 

ich spolufinancovanie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, a jeho obmedzených 

finančných možností zameraných na verejné priestor. V jednom prípade sme už boli úspešní, 

pri ďalších žiadostiach čakáme na ich vyhodnotenie. Realizácia by mala začať v roku 2019. 

Hlavným cieľom projektov je inovatívnym prístupom vybudovať aktívne parky ako 

verejnoprospešné projekty v Pezinku. Viacgeneračné ihriská či aktívne parky sú inovatívne 

regionálne projekty zamerané na zhodnotenie verejného priestoru pre voľno časové, 

oddychové, relaxačné, športové a posilňovacie aktivity a trávenie spoločného času pre 

všetky vekové skupiny. Vnútrobloky sú atakované aj ako komunikačný a stretávací priestor, 

kde sa zhromažďujú rôzne komunity ľudí, ako napríklad vyznávači street workoutov, mladí 

workoutisti, parkúristi, mamičky s deťmi na detskom ihrisku, rodiny so školopovinnými 

deťmi na ihrisku loptových hier, rodinní príslušníci so svojimi staršími seniormi, potom 

aktívni seniori, ktorí môžu využívať fyzioterapeutické zostavy fit strojov. Street Workout je 

vhodná príležitosť pre jedincov z radu dospelých a mládeže, ktorí neradi chodia do 

posilňovne a dávajú prednosť pobytu na čerstvom vzduchu, pretože workoutové ihriská sa 

z pravidla nachádzajú na verejných priestranstvách.  

  

Tento typ aktivity je veľmi rozšírený po celom svete a v posledných rokoch pribúdajú 

workoutové ihriská aj v Slovenskej Republike, takže sa stávajú nielen trendom, ale i 

súčasťou bežného života a sociálnej infraštruktúry. Princíp spočíva v cvičení s váhou 

vlastného tela a prispieva k zlepšeniu fyzickej kondície, rozvoj sily a vytrvalosti. Nejde 

však len o posilňovanie, ale aj o pokoru, morálku, zdravý životný štýl a nadväzovanie 

priateľstiev.  
Za hradbami a ulice 1.mája sú ihriská mestom interne registrované pod čísl. 11,12,13, ktoré 

má mesto záujem revitalizovať z externých zdrojov za spoluúčasti mesta. V rozpočte mesta 

pre rok 2019./2020 sa uvažuje s investičným nákladom pre realizáciu jedného uceleného 

zrevitalizovaného verejného priestoru aj s potrebnou infraštruktúrou. Projekčne sme projekt 

rozdelili na tri akcie, z ktorého sa dve detské ihriská opakujú ako typové ihriská s alternatívou 

výmeny hracích zostáv. Variabilnosť a multifunkčné riešenie revitalizácie územia umožňuje 

prispôsobovať verejný priestor aktuálnym potrebám obyvateľov žijúcich v danej lokalite. 

Záujmom mesta je dlhodobo udržiavať nadštandardné podmienky a trvalú udržateľnosť pri 

inovatívnom riešení revitalizácie územia s dôrazom na opatrenia reagujúce na a zmeny klímy.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku dňa 21.02.2019  schválilo rozpočet na rok 2019 pre  

Rekonštrukciu a prístavbu objektu MŠ Cajlanská 7 v sume 320 000,- €. Na vypracovanie 

projektovej dokumentácie bolo vyčlenených 38 000,- €. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku dňa 

30.05.2019 prijalo rozpočtové opatrenie  presun finančných prostriedkov z tejto akcie v sume 

35 000,- € na úpravu existujúceho detského sociálneho zariadenia v objekte MŠ Na bielenisku  

na kabinet pre potreby ZŠ Na bielenisku a rekonštrukciu steny výdajného pultu stravy pre 

školskú jedáleň  a vybudovanie priečky na vytvorenie učebne v ZŠ Kupeckého. 

Finančný zostatok  pre ,,Rekonštrukciu a prístavbu objektu MŠ Cajlanská 7,,  je v sume       

247 000,- €. 

Na základe uvedeného navrhujeme presun schválených finančných prostriedkov na kapitálové 

výdavky  v  sume 247 000,- €  na ,, Komplexné riešenie lokality Za hradbami a 1.mája 

s výstavbou detských ihrísk s rozšírením o relaxačné zóny, zeleň a hracie či fitnes prvky,,. 

  

  

Spracovala. Ing. Renáta Klimentová, Ing. Gabriela Repová, Silvia Nestarcová 

V Pezinku dňa 04.09.2019 


