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UZNESENIE MsZ č. 1- ...... /2020 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. d)  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

berie  na vedomie 

 

 

Informácie z činnosti ÚHK 

v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 



Ú t v a r  h l a v n e j  k o n t r o l ó r k y 

Správa o výsledku kontrol a z činnosti útvaru HK za obdobie 23.11.2019 – 12.02.2020 

 

1. Mesto Pezinok, útvar hlavnej kontrolórky, na základe písomného POVERENIA na vykonanie 

kontrol v roku 2020, udeleného hlavnou kontrolórkou Mesta Pezinok Ing. Annou Taškárovou, 

PhD., dňa 03.12.2019,  a  v zmysle Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. 

polrok 2020, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku dňa 16.12.2019 pod uzn. 

MsZ č. 1-175/2019,  bola v období od 16.01.2020 do 24.01.2020 vykonaná kontrola so zameraním 

„Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV. Q. 2019 a ročné vyúčtovanie hospodárenia v 

LESY SR, š. p., Smolenice.“ Z predmetnej kontroly bola dňa 24.01.2020 vypracovaná  Správa 

o výsledku kontroly č. 2/2020.  

 
Z pohľadu percentuálneho vykázania skutočného plnenia plánu (sumárne vykázanie za obdobie 

I.Q.2019 až IV.Q.2019) oproti stanovenému celoročnému plánu pre rok 2019 plnil zmluvný partner 

plán ťažobnej činnosti na 86 % (objem 4 554,04 m
3
) a plán pestovnej činnosti na 92,00 % (vo 

finančnom vyjadrení 72 517,40 €). Nájomné v roku 2019 predstavovalo vo finančnom vyjadrení 

sumu 34 838,41 €, čo je oproti stanovenému plánu na rok 2019 plnenie na 86%. 

 
Nájomné za kontrolované obdobie IV.Q 2019 predstavuje záväzok š. p. LESY SR voči Mestu 

Pezinok v sume 19 010,25 €.  Mesto Pezinok sa podieľa, v zmysle dohodnutých podmienok 

týkajúcich sa prerozdelenia hospodárskeho výsledku , na hospodárskom výsledku za rok 2019 š. p. 

LESY SR  v pomere 1:1 (t.j. 50%-ný podiel), čo predstavuje sumu 4 513,46 €.  

 
2. Dňa 17.01.2020 bola zahájená kontrola so zameraním „Kontrola dohôd o finančnej 

pomoci  z účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci,  kultúry a športu 

z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2019.“  Predmetná  kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej 

činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020,  ktorý bol prerokovaný a schválený 

Mestským zastupiteľstvom v Pezinku na jeho zasadnutí dňa 16.12.2019 pod uznesením MsZ č. 1-

175/2019 a  zamestnanec útvaru hlavnej kontrolórky (ďalej v texte len „útvar HK“)  ju vykonáva 

tiež na základe písomného POVERENIA na vykonanie kontrol v roku 2020, udeleného hlavnou 

kontrolórkou Mesta Pezinok Ing. Annou Taškárovou, PhD., dňa 03.12.2019.  

 

     Predmetom kontroly sú zmluvy o poskytnutí dotácie týkajúce sa účelových finančných 

prostriedkov vyčlenených pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok 

za rok 2019 a ich vyúčtovania vykonané v zmysle ust. § 6 VZN č. 4/2013 a tiež v zmysle ust. §6 

VZN č. 6/2019. Cieľom kontroly je overiť, či vo vyúčtovaní poskytnutých dotácií bola zákonnými 

dokladmi doložená preukaznosť výdavkov a účelnosť použitia finančných prostriedkov v zmysle 

uzatvorenej zmluvy a platných a účinných VZN. Výsledok kontroly bude mestskému 

zastupiteľstvu predložený po ukončení výkonu kontroly  a to v rámci spracovaného 

a predkladaného materiálu z činnosti útvaru HK. 

 
Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

 Doručené elektronické podanie do e-mailovej schránky HK (v období jej odchodu na MD) – vo 

veci: žiadosti o preverenie státia motorových vozidiel na časti trávnej plochy a chodníka, čím je 

znemožnený plynulý prechod peších po chodníku (lokalita Hviezdoslavova ul. v Pezinku). Uvedené 

podanie bolo anonymné  a  však z obsahu podania bolo zrejmé, že uvedeným konaním môže 

dochádzať k porušovaniu VZN o verejnom poriadku. Na základe tohto podnetu boli zo strany MsP 

Pezinok prijaté opatrenie na zvýšenú hliadkovú činnosť v danej lokalite.  

 Evid.číslo  31398/2019 – vo veci: sťažnosti na spoločnosť za pravidelné rušenie nočného kľudu. 

Predmetné podanie bolo z úrovne útvaru HK vyhodnotené ako podnet a odstúpené na priame 

vybavenie právnemu oddeleniu. V správnom konaní nebolo preukázané porušenie dodržiavania 

nočného pokoja zo strany spoločnosti ani prekročenie stanovenej prípustnej hladiny hluku. Mesto 

zaslalo obom účastníkom konania rozhodnutie o nepreukázaní správneho deliktu.   



 Evid.číslo  31935/2019 – vo veci: petícia občanov Dobšinského ulice Pezinok. Petícia vybavená, 

Záznam o prešetrení petície zverejnený formou „verejnej vyhlášky“ dňa 09.01.2020 na webovej 

stránke Mesta (tak ako ukladá zákon) a tiež na „úradnej tabuli“. Zástupca petičného výboru 

informovaný písomne na adresu uvedenú v podaní.    

 Evid.číslo 32845/2019 – vo veci: petícia na úpravu a odstránenie rozkopávky na ulici Vajanského 

Pezinok. Petícia vybavená, Záznam o prešetrení petície zverejnený formou „verejnej vyhlášky“ dňa 

16.01.2020 na webovej stránke Mesta (tak ako ukladá zákon) a tiež na „úradnej tabuli“. Zástupca 

petičného výboru informovaný písomne na adresu uvedenú v podaní.    

 Evid.číslo 33217/2019 – vo veci: podnet v súvislosti s podanou petíciou (č.32845/2019) – zaslaná 

fotodokumentácia v elektronickej podobe, zo strany Mesta vykonaná miestna obhliadka 

zamestnancom OV a ŽP  vo veci nedokončených spätných úprav na miestnych komunikáciách po 

realizácii výkopových prác. Obyvateľom Vajanského ul., týmto nezodpovedným konaním 

zhotoviteľa,   bol znemožnený vjazd do ich rodinných domov a chodník pre peších v tejto lokalite 

bol ťažko priechodný. V danej veci bolo začaté správne konanie voči zhotoviteľovi pre podozrenie 

so spáchania správneho deliktu. V priebehu týždňa (po začatí správneho konania) boli zo strany 

zhotoviteľa zabezpečené spätné úpravy.  

 Evid.číslo 37598/2019 – doručené podanie vo veci: sťažnosti a žiadosti na prešetrenie stavu 

drevených elektrických stĺpov osadených na ul. Lesníckej v Pezinku. Na základe telefonátu 

podávajúcej a doručeného písomného podania bola zamestnancom MsÚ vykonaná miestna 

obhliadka s podnetom na zahájenie výkonu ŠSD. Podávajúca bola o postupe mesta informovaná 

písomne a však dňa 17.12.2019 bol zamestnanec útvaru HK telefonicky informovaný podávajúcou, 

že majiteľ drevených elektrických stĺpov (Západoslovenská distribučná a.s.) zahájil ich demotáž 

a realizuje osadenie nových elektrických stĺpov. Samotný výkon ŠSD bol, z dôvodu vyššie 

uvedených skutočností, zastavený.  

 Evid.číslo 37982/2019 – doručené elektronické podanie vo veci: sťažnosť a žaloba na susedov za 

krivé obvinenie a riešenie zatekajúceho balkóna. Predmetné podanie nemalo charakter sťažnosti 

podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. (ďalej len „ zákon o sťažnostiach“), podávajúca 

bola o danej skutočnosti informovaná elektronicky. Ďalej jej bolo odporučené,  aby sa so svojím 

podaním obrátila na tie štátne orgány (vo veci krivého obvinenia zo strany susedov), ktoré majú 

kompetenciu v danej veci konať a vo veci zatekajúceho balkóna na správcovskú spoločnosť BD. 

 Evid.číslo 38119/2019 – doručené podanie od obč. združenia vo veci: sťažnosti na KŠK Pezinok. 

Po preskúmaní obsahu podania bolo zistené, že podanie nie je sťažnosťou podľa zákona 

o sťažnostiach ale je podaním, ktoré má charakter názoru, žiadosti a podnetu  a  je v priamej 

súvislosti s nájomnou zmluvou uzatvorenou  medzi Mestom Pezinok a KŠK Pezinok. KŠK Pezinok 

bol písomne vyzvaný na zaslanie písomného stanoviska k skutočnostiam, na ktoré vo svojom 

podaní podávajúci poukázal. 

Po vyhodnotení všetkých dostupných informácií a po preštudovaní spisovej dokumentácie, ktorá 

bola útvaru HK poskytnutá právnym oddelením, bolo podávajúcemu zaslané písomné stanovisko, 

ktoré o.i. obsahovalo aj informáciu, že Mesto bude iniciovať stretnutie a zvolí jednotný postup pri 

uzatváraní nájomných zmlúv v súvislosti s predmetom činnosti dotknutých obč. združení a klubov. 

 Evid.číslo 109/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: nečinnosti MsP v súvislosti 

s parkovaním motorových vozidiel na ul. Holubyho v Pezinku . Útvar HK predmetné podanie 

preveril, nakoľko z obsahu podania bolo zrejmé, že skutočnosti v ňom uvedené mohli mať znaky 

priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. MsP Pezinok prijala potrebné 

policajno bezpečnostné opatrenia a to v zmysle zvýšeného dohľadu MsP Pezinok na ulici 

Holubyho (pri Kláštore). Podávajúci bol písomne informovaný na e-mailovú adresu.  

 Evid.číslo 622/2020 – doručené odstúpené elektronické podanie vo veci: správania sa príslušníkov 

MsP Pezinok  v súvislosti s parkovaním motorových vozidiel na ul. Holubyho v Pezinku (podanie 

evid. číslo 109/2020 odstúpené Prezídiom PZ, odbor poriadkovej polície). Štátny orgán informo-

vaný o vybavení podania evid. číslo 109/2020, ktoré o.i. nemalo znaky sťažnosti (tak ako ho mýlne 

zadefinoval postupujúci štátny orgán) v zmysle zákona o sťažnostiach. Vo veci správania sa 

príslušníkov MsP Pezinok nie je „odbor poriadkovej polície“ kompetentným ani dozorujúcim 

orgánom v zmysle zákona.  

 Evid.číslo 273/2020 – doručené podanie vo veci: sťažnosti na riešenie petície obyvateľov 

Dobšinského ulice Pezinok. Podanie sa skladalo z dvoch častí (týka sa petície zaregistrovanej pod 



evid. číslom 31935/2019). Jedna časť podania mala charakter poskytnutia informácie v súvislosti 

s vybavovaním predmetnej petície – informácie poskytnuté elektronicky (na základe požiadavky 

podávajúceho v rozsahu žiadosti). Druhá časť podania bola zadefinovaná ako sťažnosť (týka sa 

vybavenia petície čo do lehoty na jej vybavenie) a podávajúci bude písomne informovaný o jej 

vybavení v zákonnej lehote. Podávajúci bol o postupe útvaru HK informovaný elektronicky (v 

rámci odpovede, ktorou mu boli zaslané požadované informácie).   

 Evid.číslo 864/2020 – doručené podanie vo veci: sťažnosti na zamedzenie prístupu do garáže vo 

vlastníctve podávajúcich osadením kvetináčov Mestom. Na základe miestnej obhliadky bolo zistené 

(vyhotovená fotodokumentácia z predmetnej obhliadky), že betónové kvetináče toho času nebránia 

vlastníkom stavby garáže k prístupu do nej. A však je potrebné podotknúť, že pozemok (ktorý 

podávajúci využívajú na prejazd k stavbe garáže) je vo výlučnom vlastníctve Mesta a podávajúci 

nemajú k danému pozemku žiaden právny vzťah.  Mesto zároveň eviduje aj žiadosť podávajúcich 

na právne vysporiadanie tohto stavu. O zákonnom postupe Mesta boli podávajúci útvarom HK 

písomne informovaní. Žiadosť na právne vysporiadanie tohto stavu bola predmetom rokovania 

MsR dňa 04.02.2020,  povinnosťou Mesta je o vybavení tejto žiadosti písomne informovať 

žiadateľov. 

 Evid.číslo 2635/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: sťažnosti na neoprávnené 

zinkasovanú platbu za parkovné (formou SMS). Podanie bolo odstúpené na vybavenie PMS s.r.o., 

o čom bola podávajúca informovaná elektronicky. Nasledujúci deň, po doručení tohto podania,  bol 

útvar HK elektronicky informovaný, že podávajúca kontaktovala zároveň svoju banku v súvislosti 

s danou platbou a keďže chyba sa stala na strane banky svoje podanie stiahla.  

 
V priebehu mesiacov december až február 2020 útvar HK  uskutočnil kontrolu zverejňovania zmlúv, 

objednávok a faktúr (náhodný výber zo zverejnených dokumentov na webovom sídle mesta Pezinok, 

resp. na webovom sídle organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok). Na 

nedostatky boli organizácie upozornené e-mailom a zistené nedostatky boli následne odstránené,  

o čom bol písomne aj informovaný útvar HK (na základe zaslanej informácie).   

  

 
 

V Pezinku, dňa 17.02.2020 

spracovala: Mgr. Renáta Fabiankovičová 

                   referent kontroly (zamestnanec útvaru HK) 

 


