
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.06.2019         bod: 3. 

 
 

3. Úprava plánu práce MsZ na rok 2019 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVALI: JUDr. Stanislav Mihalovič, vedúci útvaru služieb občanom MsÚ v Pezinku 
    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2019 
 

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

v znení neskorších predpisov 
 
 

schvaľuje 
úpravu plánu práce MsZ na rok 2019* 

 v predloženom znení 
 
 
 
Termíny zostávajúcich zasadnutí MsZ v roku 2019 sú: 

• 26.09.2019 
• 28.11.2019 
• 12.12.2019 

 
 
Ruší sa pôvodný termín zasadnutia MsZ 30.10.2019 
 
 
 
 
(a) bez pripomienok 
 
(b) s týmito pripomienkami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*termíny riadnych zasadnutí MsZ sa z objektívnych dôvodov môžu zmeniť, o čom budú poslanci  

v predstihu informovaní. Termín zasadnutia bude potvrdený písomnou pozvánkou primátora Mesta 

Pezinok, ktorou zvolá zasadnutie MsZ (v zmysle § 13 odsek 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb.) 



Dôvodová správa: 
 
Ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 
 
§ 12 ods. 1  
Obecné (mestské) zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 
mesiace.  
 
§ 12 ods. 4  
Návrh programu zasadnutia MsZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň 
tri dni pred zasadnutím MsZ. 
 
§ 12 ods. 11  
Podrobné pravidlá o rokovaní MsZ upraví Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (ďalej len 
„RP“). 
 
§ 13 ods. 4  
Starosta (primátor) zvoláva a vedie zasadnutia MsZ a MsR, ak tento zákon neustanovuje inak, a 
podpisuje ich uznesenia. 
 
Harmonogram (plán práce) zasadnutí mestského zastupiteľstva nie je inštitútom upraveným 
v zákone, môže byť upravený skôr rokovacím poriadkom (RP). Predložený návrh plánu práce MsZ 
v Pezinku na rok 2019 zohľadňuje zákonnú úpravu zasadaní MsZ . RP je plne v pôsobnosti MsZ. V 
súvislosti s vyplývajúcimi úlohami pre rok 2019 predkladáme návrh rámcového plánu práce MsZ a je 
možné ho počas roka dopĺňať a meniť. Návrh neráta so zasadnutiami v mesiacoch júl, august a 
október 2019 a neobsahuje ani prípadné mimoriadne zasadnutia.  
 
Navrhovaným uznesením sa ruší termín MsZ pôvodne plánovaný na 30.10.2019; v októbri 2019 
bude zasadať len Mestská rada. 
 
Do programu MsZ budú aktuálne zaraďované materiály, ktorých prerokovanie je potrebné v záujme 
zabezpečenia plynulého priebehu pracovných procesov a úloh jednotlivých odborných oddelení na 
MsÚ, materiály, ktorých prerokovanie nestrpí odklad z časového hľadiska vzhľadom na výkon 
samosprávnych funkcií mesta a tiež materiály, ktorých prerokovanie si vyžaduje zabezpečenie 
plynulého chodu práce MsÚ; plnenie pracovných úloh jednotlivých odborných oddelení MsÚ. 
 
 
Spracovali dňa 21.06.2019 
JUDr. Stanislav Mihalovič a Mgr. Peter Štetka 
 


