
MsZ 27.02.2020                                                                              1 

 

ZÁPISNICA 

z I. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 27.02.2020 

v čase od 08:30 hod. do 13:50. hod. v zasadačke MsÚ, Radničné nám. č. 7, I. posch., č. dv. 12 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácie primátora  

3. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých 

opatreniach 

4. Participatívny rozpočet 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o podmienkach dočasného 

parkovania v meste Pezinok  

6. Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca Pezinská mestská spoločnosť)  

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné 

pásmo pohrebiska 

8. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. 

9. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku 

10. Žiadosť o zriadenie Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane ŠKD, 

Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej 

zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení. 

11. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení 

12. Návrh zmeny v Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 

13. Návrh zmeny v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok 

14. Návrh zmien v Komisii športu 

15. Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu 

16. Vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku 

17. Prevody a nájmy 

18. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa na ulici 1.mája 

19. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 

20. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

21. Rôzne 

22. Interpelácie poslancov  

 

 

Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ing. arch. Igor Hianik.  Privítal poslancov 

mestského zastupiteľstva, občanov a zástupcov súkromných materských škôl. 

 

Primátor vyzval poslancov k prezentácii. Prezentovalo sa 17 poslancov, čím sa zasadnutie 

MsZ stalo uznášaniaschopným. 

 

Predsedajúci ospravedlnil z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva poslancov Milana 

Čecha, Mareka Manáka a Máriu Wagingerovú. Poslanci Kovačovský a Ľ. Čech avizovali 

neskorší príchod a poslankyňa Žárska a poslanec Jenečka skorší odchod z rokovania MsZ. 
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Primátor uviedol, že záznam z rokovania je nahrávaný, ale bude odvysielaný až v pondelok, 

nakoľko je moratórium a medzi poslancami sú aj kandidáti do Národnej rady SR. 

 

Nasledovala voľba do Návrhovej komisie 

Predsedajúci navrhol do komisie poslancov: Božena Mizerová, Matej Farbula 

1.hlasovanie: Za 16; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0; 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

Bola zaznamenaná jedna požiadavka o zmenu programu a to: 

 Presunutie bodu č. 11. Zaradenie súkromných materských škôlok do siete škôl 

a školských zariadení pred bod č. 2. Informácie primátora 

Ako dôvod tejto zmeny primátor uviedol, že na rokovaní sú prítomní rodičia a riaditelia 

jednotlivých súkromných materských škôlok. 

Ďalší iný návrh od poslancov už nebol a primátor dal o presune tohto bodu hlasovať. 

2. hlasovanie: Za 16 ; proti 0; zdržalo sa  0; nehlasovalo 2  

Poslanci boli vyzvaní na doplnenie programu.  

Žiaden návrh. 

 

Hlasovanie o programe ako celok. 

3. hlasovanie: Za 18 ; proti 0; zdržalo sa  0; nehlasovalo 0  

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14s 

 

11A. Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., 

Bernolákova 80, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:  Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

   Viera Tóthová, referent školského úradu 

                                    PaedDr. Erik Špaňo, metodik školského úradu  

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej 

školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so 

zaradením Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, do siete škôl 

a školských zariadení. 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada neodporúča MsZ 

v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, 

Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy 

Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, do siete škôl a školských zariadení. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14s
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Stanovisko MsR č. 2-11/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada v Pezinku neodporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť žiadosť  

A. Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok a neodporúča 

súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01. 09. 2020 

 

K predloženému bodu predniesol primátor krátky úvod. Uviedol, že táto téma bola na MsZ 

prerokovávaná už viac krát. Svoj názor na tento problém nezmenil a to z dôvodu, že je novela 

zákona, kde je povinná 5 ročná školská dochádzka. Z ekonomického hľadiska, mesto má 

svoje materské školy kde ja kapacita daná. V súčasnosti máme  9 voľných miest. 

Primátor otvoril diskusiu k bodu. 

 Poslanec Alexy – venuje sa téme školstva počas celého svojho pôsobenia, ako 

poslanec MsZ. Jeho stanovisko je jasné a určite bude hlasovať proti, nakoľko to má 

podložené racionálne. Uviedol svoje dôvody: 

- háji záujmy Mesta 

- požiadal Mesto o spracovanie štatistiky za 5 rokov, z ktorej 3 roky vyšli negatívne 

a 2 roky pozitívne 

- ekonomiku neznáša štát, ale samospráva a tá nemá možnosť súhlas zrušiť. Z tohto 

pohľadu si myslí, že treba iniciovať v prvom rade zmenu zákona (Školský zákon) 

 Poslankyňa Žárska  

- akt je jednorázový, ak MŠ zaradíme do siete už ju vyradiť nemôžeme 

- je to súkromné podnikanie 

- nemáme možnosť kontroly 

- nemôžeme ich zaviazať aby brali len deti len z Pezinka a ani aby znížili príspevok 

- ak ich zaradíme (a dostanú 88%) zvýhodníme ich ekonomicky voči našim 

verejným MŠ  

- Mestská školská rada neodporučila žiadnu z týchto škôlok zaradiť do siete 

- tento problém bol riešený aj na ekonomickej komisii a bolo konštatované, že nám 

klesá demografický vývoj predprimárneho vzdelávania 

- mohlo by prísť k odlivu učiteliek z verejných MŠ do súkromných 

- uznanie praxe učiteľkám v súkromných MŠ 

- požiadala poslanca Rybára (ako predsedu Ekonomickej komisie) aby sa vyjadril, 

nakoľko členovia komisie tiež neboli naklonení k zaradeniu súkromných MŠ do 

siete. 

- zostáva na svojom rozhodnutí z júna 2019 – nezaradiť  

 Poslanec Rybár – faktická poznámka (komisia proti zaradeniu, on osobne za 

zaradenie).   -   požiadal pracovníkov MsÚ aby vysvetlili ako to je s príspevkami 

rodičov 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 Poslankyňa Mizerová  

-  prenesené a originálne kompetencie (vysvetlenie) 

- dostatok miest v našich MŠ zatiaľ máme  

- podielová dane obce nie sú účelovo viazané, deklaruje sa, že cca 40% týchto 

prostriedkov by malo ísť na prenesené kompetencie 
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- v prípade nedostatku detí pre naše MŠ budeme zatvárať tieto škôlky?  

- nemáme dosah na zníženie príspevku rodiča v súkromných MŠ 

- bude hlasovať proti, nakoľko je zodpovedná za nakladanie s finančnými 

prostriedkami Mesta ako poslankyňa 

 Poslanec Kremský 

-  je za zaradenie do siete 

- nie všetky deti sú schopné navštevovať verejné MŠ 

- stúpa počet obyvateľov mesta, pribúdajú teda aj deti. Prílev obyvateľstva bude 

podľa neho rásť. 

- podporuje to podnikanie 

- súkromnú MŠ nemôžeme zatvoriť, ale môžeme ju vyradiť konkurenciou (zvýšiť 

kvalitu mestských škôlok) 

- ak to neschválime tzn. bojíme sa konkurencie 

 Poslankyňa Mizerová – faktická poznámka (nie je tam rovná štartovacia čiara, 

konkurencia je, ak sú nadstavené rovnaké podmienky pre obe subjekty) 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka (čaká od poslanca Kremského konkrétne 

názory a návrhmi riešenia ako vieme dofinancovať naše MŠ, aby sme tento štandard 

mohli poskytnúť) 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Pavol Alexy – faktická poznámka - žiada, aby ho nikto neoznačoval, že sa bojí.  

Práve naopak : „ je jednoduché zdvihnúť ruku a úradníci nech sa starajú, ako môj 

odvážny čin zrealizujú. Nezamieňajme si strach so zodpovednosťou“. 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka ( je to na dohode nás poslancov, či podporíme 

naše MŠ vyššou sumou, prípadne môže sa zvýšiť poplatok rodičov, aby boli 

konkurencie schopne súkromným MŠ) 

 Primátor požiadal poslancov aby dodržiavali status faktických poznámok a diskusných 

príspevkov. 

 Zamestnanec MsÚ – D. Pátková 

- analýza od roku 2014 ako sa čerpali podielové dane v oblasti školstva : Okrem 

rokov 2018 a 2019 sme doplácali na školstvo,  je to závislé od koeficientu 

prepočtu (aká je  ekonomická situácia v SR) 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka (dáva na zváženie podporu súkromnému 

podnikaniu) 

 Poslanec Mács – faktická poznámka (Mesto dáva 44% pre MŠ z podielových daní) 

 ZPR Šipoš – zákon o školstve (dôvodová správa) 

- Mesto poskytne 88% finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

- určenie finančných prostriedkov – VZN 

- obáva sa aby mesto malo dostatok miest v MŠ, ak príde do platnosti zákon o 

povinnej 5 ročnej školskej dochádzke 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka  

 Poslanec Mács – faktická poznámka (podielové dane – povinnosť dávať na školstvo 

40% - z výpočtov ŠÚ MsÚ vychádza, že dávame 44%  t.j. 4% na úkor iných oblasti)  

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec M. Pátek – faktická poznámka  
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 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka (ide nám o to, aby finančné prostriedky ktoré 

Pezinok dostane,  Pezinku aj ostali) 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – prečo je proti zaradeniu do siete (vysvetlenie) 

 Poslanec Uhlár  

- dnes nevieme aký budeme mať výber daní (horší alebo lepší) 

- konkurenciu tvoria ľudia 

- je za zaradenie súkromných škôlok do siete 

- nesúhlasí so zaradením MŠ Pinochio – nevhodný priestor 

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka (je termín do kedy MŠ potrebujú súhlas Mesta?) 

 Zamestnanec MsÚ, ŠÚ – E. Špaňo  - do 31.3.2020 

 Poslankyňa Štrbová  

- stojí za mestskými MŠ a ich riaditeľkami (máme na nich dosah) 

- hľadajme prostriedky ako zvýšiť štandard  v mestských MŠ   

- nesúhlasí s dotovaním súkromného podnikania 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka (otázka na poslanca Kremského a na 

pracovníčku MsÚ Pátkovu) 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka (Mesto nemá kompetenciu rozhodovať o 

vhodnosti priestoru umiestnenia MŠ – reakcia na poslanca Uhlára) 

Buď dáme súhlas so zaradím všetkým súkromným MŠ alebo nikomu, inak budeme 

vyzerať veľmi nedôveryhodne v očiach občanov 

 ZPR Šipoš -  faktická poznámka (účelnosť určuje Stavebný úrad) 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka (odpoveď poslancovi Rybárovi) 

 Poslankyňa Mizerová – faktická poznámka (dotujme aj iné súkromné podnikanie ?) 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka (podnikanie vo verejnoprospešnom záujme) 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Primátor - zhrnul diskusné príspevky a vyjadril svoj názor 

- ide o politické rozhodnutie - či chceme alebo nechceme 

 Zamestnanec MsÚ – D. Pátková (dostaneme z podielových daní 2602 eur na žiaka 

a z toho 88%) Koeficient sa počíta ešte pred tým ako dostaneme podielové dane 

(nevieme vtedy ešte v akej výške) 

 Zamestnanec MsÚ – E. Špaňo (ŠÚ eviduje ďalšie nové žiadosti o zaradenie do siete) 

 

Primátor udelil slovo zástupcom súkromných materských škôl a zástupcom rodičov detí 

v týchto MŠ. 

 zástupca rodičov – pani Adamová (MŠ Múdre hlavičky) 

                   pani Sujová 

        pán Štít 

Vyjadrili svoj názor prečo im vyhovuje umiestnenie ich dieťaťa v súkromnej škôlke a dôvody 

prečo si myslia, že poslanci by mali podporiť ich zaradenie do siete škôl a školských 

zariadení. 

 riaditeľka súkromnej MŠ Múdre hlavičky, pani Jakubovie Fraňová 

Povedala dôvody záujmu o zaradenie svojej MŠ do siete. (započítanie praxe učiteľkám v MŠ, 

možnosť umiestnenia detí v priebehu celého roka, nehrozí odliv učiteliek zo štátnych škôlok). 
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Vyjadrila sa k ekonomike (finančné prostriedky na deti). 

Primátor dal na záver ešte slovo poslancom prihláseným do diskusie s faktickými 

poznámkami 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Grell – faktická poznámka 

 Zamestnanec MsÚ ŠÚ – E. Špaňo 

 Poslanec Grell – faktická poznámka 

 Primátor 

 Zamestnanec MsÚ - D. Pátková 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka (je moratóriu, MsZ nie je vysielanie on-line 

a napriek tomu, že ešte nebolo ani rozhodnuté, či MŚ budú alebo nebudú zaradené do 

siete, poslanec Kremský uverejnil na fb status, že opozičný poslanci nechcú schváliť 

zaradenie. Farbula sa necíti byť opozičný poslanec, je poslanec, ktorý sa rozhoduje 

podľa svojho svedomia a vedomia) 

 Primátor  

 Poslanec Alexy  

- ide o politické rozhodnutie. 

-  kapacitné problémy si musíme riešiť samy 

- započítanie praxe – je to vina zákona a nie Mesta. Musia tlačiť na zmenu zákona 

a nie na Mesto. 

 Poslanec Kovačovsky  

- vyjadril dôvod prečo bude hlasovať za zaradenie 

 Poslanec Rybár  

- vyjadril dôvod prečo bude hlasovať za zaradenie 

 

Primátor požiadal NK o návrh hlasovania 

NK dala hlasovať o predloženom návrhu bez pripomienok 

Hlasuje sa o 3 návrhoch postupne 

 

4.hlasovanie: Za 6 ; Proti 9; Zdržalo sa 2; Nehlasovalo 4 

Bod neprešiel - neschvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-1 /2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 4 

písm. a), b), d) a e) a § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

neschvaľuje žiadosť Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok 

a 

nesúhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01. 09. 2020 
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11B.  Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok 

vrátane Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl 

a školských zariadení 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:  Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

   Viera Tóthová, referent školského úradu  

                                PaedDr. Erik Špaňo – metodik školského úradu 

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania odporúča MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, 

Cajlanská 83, Pezinok vrátane Súkromnej výdajne školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok 

a odporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, 

vrátane Súkromnej školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada neodporúča MsZ 

v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok vrátane 

Súkromnej výdajne školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku 

súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, vrátane Súkromnej školskej 

jedálne, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

 

Stanovisko MsR č. 2-11/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada v Pezinku neodporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť žiadosť 

B. Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera  4780/9, Pezinok a neodporúča súhlasiť so 

zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok a Výdajnej školskej 

jedálne pri Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a 

školských zariadení k 01.09.2020 

 

5.hlasovanie: Za 7 ; Proti 11; Zdržalo sa 2; Nehlasovalo 1 

Bod neprešiel - neschvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-2 /2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 

písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

neschvaľuje žiadosť Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera  4780/9, Pezinok 

a 

nesúhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok a Výdajnej 

školskej jedálne pri Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok  

do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020 
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11C.  Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:  Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

   Viera Tóthová, referent školského úradu  

                                    PaedDr. Erik Špaňo – metodik školského úradu 

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej 

školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením 

Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada neodporúča MsZ 

v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok 

a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta 

Rajtera 10, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku č. 2-11/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada v Pezinku 

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť žiadosť  

C. Súkromnej materskej školy MARKOLD s. r. o., Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok 

a neodporúča súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 

 

6.hlasovanie: Za 7; Proti 12; Zdržalo sa 1; Nehlasovalo 1 

Bod neprešiel - neschvaľuje  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=380s 

  

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-3 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 4 písm. a), 

b), d) a e) a § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Zz. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

neschvaľuje žiadosť MARKOLD s. r. o., Ľudovíta Rajtera 10 , Pezinok 

a 

nesúhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok  

do siete škôl a školských zariadení k 1.09.2021 

 

Primátor vyhlásil krátku prestávku. 

 

Po prestávke primátor predstavil nových zamestnancov Mestského úradu :  

Silvia Ruppertová, vedúca oddelenia majetku  

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=380s
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Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia  

   

 

3. Informácie primátora 

 

o Rokovanie s plaveckými klubmi. Zúčastnili sa ho aj poslanci Alexy, Manák,  Štrbová 

a Uhlár. Venovali sa 3 témam : 

1. téma – poplatok za plavecké dráhy. Téma sa uzavrela požiadavkou znížiť cenu pre 

plavecké kluby z 21 eur na 15 eur. Spolu je to 24 tisíc strata pre Mesto. Rodičia s tým 

súhlasili. Ak sa schváli rozpočet, môže prísť k tejto úprave od 1.4.2020. 

2. téma - preorganizovanie plavárne tak, aby niektoré časy boli len pre plavecké kluby 

a niektoré len pre verejnosť. Téma sa neukončila s finálnym riešením. Bude ďalšie 

stretnutie. 

3. téma – počet detí, ktoré plávajú v kluboch (750 detí navštevuje 5 plaveckých 

klubov) 

o  Stretnutie s obyvateľmi Krížnej ulice – bezpečnosť, zahusťujúca sa doprava 

o  Pracovné stretnutia k novým VZN ( VZN o zeleni....) 

o  Výberové konania na riaditeľa PKC, p.o. 

o  Vyvolané rokovania so Slovenským  vodohospodárskym podnikom – vysporiadanie   

majetkoprávnych vzťahov v okolí potoka Saulak 

o  Každý prvý pondelok v mesiaci – deň otvorených dverí v Radnici 

o  Únia miest Slovenska - dnes po 12,00 h musí odísť na dôležité rokovanie ohľadom 

prerozdeľovania finančných prostriedkov pre náš región. 

 

Následne udelil slovo poslancovi Chynoranskému (predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu), ktorý všetkých upozornil na povinnosť podania majetkových pomerov v zmysle 

ústavného zákona č. 357. V polovici mája zasadne komisia na vyhodnotenie týchto podaní. 

Tlačivá budú všetkým poslancom zaslané e-mailom. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska – ospravedlnila sa, že o 12:00 h musí odísť. Požiadala primátora 

o písomné spracovanie informácie o výsledkoch k činnostiam, kde nás zastupuje ako 

štatutár (JURAVA, ZMOS...) 

 primátor – osvojil si to 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=7395s 

 

Primátor udelil slovo udelil občanovi Marčákovi. 

- odpustenie poplatku 

 

 4. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovala:   Ing. Jana Lehocká, prednostka mestského úradu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=7395s
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Úvod k tomuto bodu predniesol primátor a požiadal prednostku MsÚ o bližšie informácie.  

 prednostka MsÚ, Lehocká 

Predmetom kontroly bol systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne 

prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne. 

Počet kontrolných zistení NKÚ - 7: 

1) Mesto nemalo vypracovanú Koncepciu športu 

2) Nedoručovanie vyúčtovaní v stanovených termínoch pre projekty a na činnosť. Na 

základe tohto zistenia, bude vylúčených 12 subjektov z možnosti poskytnutia dotácie 

na tento rok. Tabuľka bude zaslaná poslancom. 

3) Predkladanie vyúčtovania   

4) Zosúladenie ukladania sankcií 

5) Mesto nevyhodnocovalo prínos a dopad poskytnutých dotácií 

6) Mesto nevykonávalo administratívnu finančnú kontrolu pred poskytnutím dotácie  

7) Dotácie by mali smerovať do všetkých oblastí 

 

Primátor doplnil informácie prednostky MsÚ a vyzval poslancov na diskusiu. 

Diskusia: 

 Elena Žárska – faktická poznámka (participatívny rozpočet – podpora širšej škály) 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský 

- Koncepcia športu je predložená dnes na rokovanie 

- Kto bude vyhodnocovať prínos a dopad poskytnutých dotácií ? 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka  

 Prednostka MsÚ – vyhodnocovať dopad a prínos by mal žiadateľ o dotáciu 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka (nesúhlasí) 

 Primátor – vyhodnocovanie má robiť komisia 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 

 Primátor – musí to mať reálnu koncovku 

 Poslanec Alexy – komisia nemá šancu overiť, či vynaložené finančné prostriedky, 

ktoré boli pridelené sú alebo nie sú adekvátne, to robí Mesto. Komisia navrhuje 

prideliť finančné prostriedky iba tým subjektom, ktoré splnili všetky náležitosti.  

 Zástupca prednostky, Mihalovič – prínos a dopad (vysvetlenie) 

 Poslanec Šmahovský – Mesto má pracovníka, ktorý dostáva vyúčtovanie, ďalej to ide 

cez hlavnú kontrolórku, ktorá to odobrí alebo neodobrí a na základe toho sa komisia 

rozhodne 

 Pracovníčka ÚHK, Fabiankovičová – pán Šmahovský bol niekoľko krát upozornený 

na subjekt, ktorý nevyúčtoval dotáciu včas a napriek tomu, komisia tomuto subjektu 

pridelila dotáciu 

 Poslanec Grell – pôjdeme ešte do ďalších oblastí? 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka (odpoveď p. Fabiankovičovej) 

 

Primátor ukončil diskusiu a požiadal NK aby dala o bode hlasovať. 
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NK nezaznamenala žiadne pripomienky a odporúča o danom materiály hlasovať. 

7. hlasovanie: za 19; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=8397s 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-4 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

 Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 

systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných 

a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne (KA008/2019/1110; číslo Z-

008911/2019/1130/RMC) 

 Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  

a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a 

predloženej správy 

 

5. Participatívny rozpočet 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:   JUDr. Stanislav Mihalovič, zástupca prednostky MsÚ v Pezinku 

    Mgr. Jana Guštafiková, referentka životného prostredia MsÚ v Pezinku 

    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Daný bod predniesol primátor. Doplňujúce informácie podal spracovateľ materiálu zástupca 

prednostky MsÚ, Mihalovič. 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania: Komisia súhlasí s predloženým 

materiálom, zároveň žiada MsÚ o vysvetlenie k bodu 22 a 23 - z akého dôvodu poskytne 

Mesto finančné prostriedky na účet právnickej osobe pred začatím realizácie a fyzickej osobe 

až po predložení oprávnených finančných dokladov. 

 

Uznesenie MsR č. 2-2/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR odporúča MsZ schváliť Pravidlá 

participatívneho rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 

 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Primátor 

Nasledovalo hlasovanie 

8. hlasovanie: za 20; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=9805s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-5 /2020 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=8397s
https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=9805s
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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Pravidlá participatívneho rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 

 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o podmienkach dočasného 

parkovania v meste Pezinok  

 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:  Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. 

   Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-5/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR odporúča MsZ schváliť všeobecne 

záväzné nariadenie č. X/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok. 

Daný bod v skratke uviedol primátor a potom požiadal poslanca J. Pátka, ako spracovateľa, 

o ďalšie vysvetlenie. 

 

Diskusia: 

 Poslanec Mács – faktická poznámka (ako uprednostniť občana Pezinok) 

 Primátor (komerčné parkovanie) 

 Poslanec J. Pátek 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Poslanec J. Pátek – faktická poznámka 

 Poslanec M. Pátek – faktická poznámka 

 Poslanec J. Pátek – faktická poznámka 

 Primátor 

 

Primátor ukončil diskusiu a dal o bode hlasovať 

9.hlasovanie : za 18; proti 0 ; zdržali sa 0; nehlasoval 2       

Bod prešiel – schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=10244s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-6 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste 

Pezinok 

 

 6. Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca Pezinská mestská spoločnosť) 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracoval: Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ spol. Pezinská mestská  spoločnosť, s.r.o. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=10244s
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  Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania:  

Komisia súhlasí s predloženou úpravou zmluvy. 

 

Uznesenie MsR č. 2-6/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR odporúča MsZ schváliť úpravu 

nájomného v Zmluve o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, v zmysle predloženého materiálu 

Primátor vyzval kompetentných na doplnenie tohto bodu a následne dal o bode hlasovať. 

10.hlasovanie: Za 19 ; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0 

Bod prešiel – schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=10983s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-7 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

ustanovenia § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa 

ustanovenia  § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

schvaľuje 

úpravu nájomného v Zmluve o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009, 

medzi prenajímateľom: Mestom Pezinok a nájomcom: spoločnosťou Pezinská mestská 

spoločnosť, s. r. o., v znení dodatkov č. 1 až 5 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Výška nájomného: Zvýšenie nájomného na obdobie 01.03.2020-31.12.2020 

zo sumy 4 000,00 eur mesačne na 8 000,00 eur mesačne 

Spôsob nájmu: nájom majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: riešenie statickej dopravy v centre mesta 

Odôvodnenie výšky nájomného na uvedené obdobie roka 2020: zohľadnený verejný záujem 

(vzhľadom na pravidlá transferového oceňovania) 

  

 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje 

ochranné pásmo pohrebiska 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:   Ing. arch. Zdenka Augustiničová, vedúca referátu rozvoja mesta 

Ing. arch. Silvia Jančová, referent územného plánovania MsÚ v Pezinku 

    JUDr. Stanislav Mihalovič, zástupca prednostky MsÚ v Pezinku 

    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-7/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR odporúča MsZ schváliť všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=10983s
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Bližšiu informáciu k predkladanému bodu predniesol zástupca prednostky Mihalovič. 

Doplňujúce otázky neboli a tak dal primátor o danom bode hlasovať. 

11.hlasovanie: Za 19; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Bod prešiel - schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11044s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-8 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

neskorších predpisov a ustanovenia § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska 

 

 8.  Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV Pezinok,s.r.o. 

 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracoval:   Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ 

 

Primátor v krátkosti uviedol bod programu a odovzdal slovo zástupcovi prednostky 

Mihalovičovi, aby podal doplňujúcu informáciu (materiál na stole poslancov) 

 Mihalovič – uznesenie rozširujeme o informáciu že, „ Mestské zastupiteľstvo v 

Pezinku  a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti TV 

PEZINOK, s.r.o. Petra Bittnera“ 

V dôvodovej správe to uvedené je.  

Uznesenie bude: a) berie na vedomie vzdanie sa..... 

    b) schvaľuje za konateľa...... 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský – poďakoval za prácu a kreativitu počas dlhoročnej pôsobnosti 

na poste riaditeľa TV PEZINOK. 

 Riaditeľ TV PK – poďakoval všetkým ľuďom, s ktorými mal možnosť spolupracovať 

od roku 1998. Myslí si, že zostal po nich hodnotný archív. Zároveň poďakoval 

zakladateľom TV Pezinok a vedeniu Mesta, že mohla televízia fungovať celých tých 

22 rokov. 

 Poslankyňa Štrbová – mrzí ju vízia s ktorou prišli niektorí kolegovia po voľbách pred 

rokom (transformácia Pezinskej televízie). Bolo prezentované, že bude 

odprezentovaná nová stratégia tejto spoločnosti. Napriek výzvam sa to do dnes 

nestalo. Žiada, aby im bolo predložené, čo s touto spoločnosťou bude. 

 Primátor – veľký balík finančných prostriedkov išiel na zmluvu o dielo 

- ako ďalej s touto spoločnosťou by mala navrhnúť aj Dozorná rada 

- poďakoval Petrovi Bittnerovi za priamu komunikáciu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11044s
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Nasledovalo hlasovanie. 

12.hlasovanie: Za 19; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Bod prešiel – berie na vedomie – schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11180s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-9 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 

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

a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. 

Petra Bittnera.  

b) schvaľuje za konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. Ing. arch. Igora 

Hianika, ako zástupcu Mesta Pezinok, jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV 

PEZINOK, s.r.o. 

(konateľa vymenuje valné zhromaždenie – primátor) 

 

Primátor o 12,08 h odovzdal vedenie MsZ ZPR Šipošovi a odišiel na už avizované stretnutie 

Únie miest do Bratislavy. 

 

 9.  Delegovanie zástupcu do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 

 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovala:   Viera Tóthová, referent školského úradu 

    

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania odporúča MsZ v Pezinku zobrať na vedomie vzdanie sa funkcie člena 

Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku Mgr. Petra Kremského a schváliť delegovanie 

Mgr. Márie Wagingerovej ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 

 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada odporúča MsZ 

v Pezinku zobrať na vedomie vzdanie sa funkcie člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 

v Pezinku Mgr. Petra Kremského schváliť delegovanie Mgr. Márie Wagingerovej ako 

zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 

Stanovisko MsR č. 2-9/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku zobrať na vedomie vzdanie sa funkcie člena Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku Mgr. Petra Kremského a delegovať ako zástupcu 

zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku Mgr. Máriu Wagingerovú 

Prezentáciu tohto bodu predniesol pracovník školského úradu E. Špaňo. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Nasledovalo hlasovanie 

13.hlasovanie: Za 18 Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Bod prešiel – berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11643s 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11180s
https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11643s
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Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-10 /2020 

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

obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov, s poukazom na ustanovenia § 24, § 25 ods. 5, ods. 8, 

ods. 9, ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku Mgr. Petra Kremského  

a deleguje ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku 

Mgr. Máriu Wagingerovú 

 

10. Žiadosť o  zriadenie Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane ŠKD, 

Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej 

zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení  

 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracoval:  PaedDr. Erik Špaňo, metodik školského úradu 

             Viera Tóthová, referent školského úradu  

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania 29.01.2020:  odporúča MsZ súhlasiť so 

zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane školského klubu detí, 

Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky 

Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 

 

Stanovisko Mestskej školskej rady v Pezinku 29.01.2020: odporúča MsZ súhlasiť so 

zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane školského klubu detí, 

Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky 

Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 

 

Stanovisko MsR v Pezinku č. 2-10/2020: Mestská rada v Pezinku odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Pezinku súhlasiť so zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok 

vrátane školského klubu detí, Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy 

ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských 

zariadení k 01.09.2021 

 

Predsedajúci  požiadal spracovateľa o uvedenie daného materiálu. Slova sa ujal E. Špaňo, 

zamestnanec ŠÚ a podal potrebné informácie. 

Diskusia: 

 Poslanec Kremský – chýba mu údaj aký to bude mať vplyv na rozpočet Mesta 

 Pracovník ŠÚ, E. Špaňo – jej zriaďovateľom bude BSK a Mesto to nebude stáť nič. 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka – nebude to konkurencia pre mestské ZŠ ? 

 Pracovník ŠÚ, E. Špaňo 
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 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Poslanec Kremský – faktická poznámok 

 ZPR Šipoš 

 Pracovník ŠÚ, E. Špaňo 

 Poslankyňa Mizerová – faktická poznámka 

 Poslanec M. Pátek 

 

ZPR Šipoš ukončil diskusiu a dal o bode hlasovať 

14.Hlasovanie: Za 18; Proti 0; Zdržalo sa 1; Nehlasovalo 0 

Bod prešiel - súhlasí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11820s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-11 /2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 15 ods.4 

písm. a), b), d), e) a § 16 ods. 1 písm. l) zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s ú h l a s í 

so zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok 

vrátane školského klubu detí, Komenského 27, Pezinok 

za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 

 

12. Návrh zmeny v Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 

 

Predkladá : Ing. arch. Igor  Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracoval :  Mgr. Milan Hýll, vedúci odd. školstva a sociálnej starostlivosti  

Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ  

 

Predkladaný bod uviedol predsedajúci a zároveň vyzval poslancov k diskusii. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

15.Hlasovanie: Za18; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 1 

Bod prešiel – berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12450s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-12 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v 5. Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 

(a) berie na vedomie vzdanie sa členstva členky: Mgr. Ľubica Reháková 

(b) volí za členku: Mgr. Mária Nemcová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=11820s
https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12450s
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13. Návrh zmeny v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok 

Predkladá :  Ing. arch. Igor  Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracoval :  Mgr. Milan Hýll, vedúci odd. školstva a sociálnej starostlivosti Mgr. 

Peter Štetka, právnik MsÚ  

Diskusia: 

 Poslanec Janeček sa vyjadril za Komisiu sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Body 

boli prerokované a členovia komisie ich vzali na vedomie. Životopisy boli predložené. 

 

Nasledovalo hlasovanie. 

16.Hlasovanie: Za 17; Proti 0; Zdržalo sa0 ; Nehlasovalo 2 

Bod prešiel – berie na vedomie – volí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12526s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-13 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v znení 

neskorších právnych predpisov a v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Pezinok na roky 2019 až 2023  

v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok 

(a) berie na vedomie vzdanie sa členstva 

 členky: Mgr. Ľubica Reháková (ako členka KSS a Z) 

(b) volí 

za členku: Mgr. Mária Nemcová 

 

14. Návrh zmien v Komisii športu 

 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracoval:  Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Bod uviedol predsedajúci.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil 

17.hlasovanie: Za 16; Proti0 ; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 3 

Bod prešiel – odvoláva – volí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12611s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-14 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v 11. Komisii športu 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12526s
https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12611s
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(a) odvoláva 

členov: Tibor Pobuda OZ Klub šachu Pezinok a Maroš Borza za Amatérsky hokejový klub 

Pezinok Grapes 

(b) volí 

členov: Ing. Miloš Andel za OZ Klub šachu Pezinok a Ing. Rastislav Janáč za Amatérsky 

hokejový klub Pezinok Grapes 

 

15. Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovali: Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku 

Mgr. Mária Wagingerová, zástupkyňa primátora mesta Pezinok 

Mgr. Kvetoslava Štrbová, poslankyňa MsZ v Pezinku 

prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., poslanec MsZ v Pezinku 

Viliam Slimák, vedúci referátu správy a údržby majetku MsÚ v Pezinku 

JUDr. Stanislav Mihalovič, zástupca prednostky MsÚ v Pezinku 

Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

Členovia Komisie športu pri MsZ Pezinok 

 

Predsedajúci dal slovo spracovateľke tohto materiálu S. Ruppertej, vedúcej Majetkového 

oddelenia MsÚ, ktorá uviedla, že koncepcia bola spracovaná na základe zákonnej povinnosti 

obce. Na prípravu predloženej koncepcie bola vytvorená pracovná skupina, pod vedením 

zástupkyne primátora Mgr. Márie Wagingerovej. Súčasťou boli aj poslanci MsZ, ktorí sú 

zároveň aj členmi komisie športu. Základom bolo spracovať existujúce športoviská a zároveň 

existujúce športové kluby v Pezinku. 

Koncepcia rozvoja športu sa prekladá na obdobie rokov 2020-2024 

Keď bola koncepcia spracovaná dostali pripomienky od pani Mgr. Lobovej (poslanci ich majú 

na stole). Plne rešpektujú pripomienku ohľadom názvu športových klubov. Názvy klubov 

budú zosúladene a upravené tak, ako sú zaregistrované alebo ako majú uvedené vo svojich 

stanovách.  

V prípade prijatia tohto uznesenia, bude uznesenie upravené s „pripomienkou, že zapracujeme 

a upravíme názvy športových klubov v súlade s registrami“. 

 Doplnenie ZPr Mihalovič – nebola to chyba MsÚ, spoliehali sa na dotazníky 

športových klubov, kde niektorí uviedli nesprávny názov svojho klubu. 

 ZPR Šipoš – náš Rokovací poriadok v čl. 15/2 toto umožňuje, že ak je všeobecný 

súhlas, nemusíme dať o tom ani hlasovať. Zapíše sa to len v zápisnici. 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský – je rád, že bol spracovaný tento materiál 

 Vedúca Právneho odd. Gottschallová  

 ZPR Šipoš 

 ZPr Mihalovič – nie je v zákone napísané, že to musí byť schvaľované na 

zastupiteľstve. Berieme tento dokument ako živý materiál. Mnohé pripomienky sú len 

formálneho charakteru. Jedná sa len o správne názvy klubov. 
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 ZPR Šipoš – formálne veci sa dajú opraviť a ostatné pripomienky, ktoré boli 

predložené v časovej tiesni  sa zapracujú neskoršie (poslanecký návrh?) 

 Poslanec Hidaši – navrhuje stiahnuť tento materiál (nie je tam zaevidovaný Rybársky 

zväz, ktorý má 1700 členov), medzi pripomienkami sú vyhodnotené 4 závažné 

 Poslanecký návrh: Stiahnuť materiál z rokovania 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Šmahovský – pripomienky sú nad limit, pripája sa k názoru poslanca 

Hidašiho 

 Poslanec Alexy – pripomienky si stihol preštudovať. Mohli by sme to prijať 

s formálnou úpravou. Niektoré pripomienky sú nevykonateľné. Odporúča, aby sa 

koncepcia prijala tak ako je s formálnymi úpravami. 

 Poslanec Mács  

 ZPR Šipoš – schvaľovanie dotácií na šport – môže byť problém 

 Poslanec J. Pátek – výborne spracovaný materiál. Nič nám nebráni schváliť tento 

materiál 

 Poslankyňa Štrbová – nesúhlasí s poslancom J. Pátkom. Dokument tu musí byť, berme 

ho ako štartovací a dohodnime sa, že do júnového zastupiteľstva bude predložená 

novela, ktorá bude dopracovaná a odkomunikovaná. 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka. 

 Poslanecký návrh: Dnes to podporiť a stanoviť, že na júnové zastupiteľstvo 

predložiť dopracované 

 poslanec Rybár  

 Poslanecký návrh: Doplniť finančnú analýzu priamych a nepriamych dotácií 

z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby 

 

Ukončená diskusia. 

NK obdržala 3 poslanecké návrhy: 

1. poslanecký návrh poslanca Hidašiho. Stiahnuť návrh na schválenie koncepcie rozvoja 

športu z dnešného rokovania a presunúť na nasledujúce rokovanie MsZ. 

2. poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Schváliť návrh na schválenie koncepcie rozvoja 

športu a následne doplniť dokument a predložiť ho do júnového zasadania MsZ 

3. poslanecký návrh poslanca Rybára: Doplniť finančnú analýzu priamych a nepriamych 

dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby 

Nasledovalo hlasovanie o jednotlivých poslaneckých návrhoch: 

 

1. poslanecký návrh poslanca Hidašiho 

18.hlasovanie: Za 2; Proti 12; Zdržalo sa 4; Nehlasovalo 2 

Poslanecký návrh neprešiel 

 

2. poslanecký návrh poslankyne Štrbovej 

19.hlasovanie: Za 17; Proti 0; Zdržalo sa 1; Nehlasovalo 2 
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Poslanecký návrh prešiel 

 

3. poslanecký návrh poslanca Rybára 

20.hlasovanie: Za 19; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 1 

Poslanecký návrh prešiel 

 

Hlasovanie o bode ako celku 

21.hlasovanie: Za 19; Proti 0; Zdržalo sa 1; Nehlasovalo 0 

Bod programu s poslaneckými návrhmi prešiel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12664s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-15 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Koncepciu rozvoja športu 2020-2024 

so schválenými poslaneckými návrhmi: 

poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Schváliť návrh na schválenie koncepcie rozvoja 

športu a následne doplniť dokument a predložiť ho do júnového zasadania MsZ 

poslanecký návrh poslanca Rybára: Doplniť finančnú analýzu priamych a nepriamych 

dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby 

 

16. Vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku 

 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovali : Ing. Erika Liptáková, vedúca Oddelenia propagácie, komunikácie a IT 

   Andrea Pikusová, referentka propagácie 

 

Materiál uviedla vedúca Oddelenia propagácie, komunikácie a IT, E Liptáková. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil 

22.hlasovanie: Za19 ; Proti 0 ; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 0 

Bod prešiel – berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14114s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-16 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku za obdobie 2018-2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=12664s
https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14114s
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17. Prevody a nájmy 

 

17. 01 prevod majetku obce - Odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovala: Mgr. Katarína Bálintová, právnička MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy zo dňa 30.01.2020: komisia 

odporúča schváliť prevod majetku obce (hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1).   

Stanovisko komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 18.02.2020: komisia odporúča 

schváliť prevod majetku obce. 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-25/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR neodporúča 

schváliť prevod majetku obce  (hlasovanie: za: 0, proti: 5, zdržal sa: 1, neprítomní: 2). 

Navrhovateľ:  V. J. a G. J. 

Predávajúci: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné nám. č. 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 

Predmet: Odkúpenie pozemku pod garážou, KN reg. "C", katastrálne územie Pezinok, obec 

Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Mladoboleslavská ulica, parc. č. 5045/6, druh: zastavaná 

plocha a nádvorie, vo výmere 27  m
2
, vo vlastníctve mesta Pezinok. 

Kúpna cena: 1233,09 € za celý predmet prevodu; t.j. cca 45,67 €/m
2
 (cena bola určená 

znaleckým posudkom č. 43/2019 vyhotoveným znalcom Ing. Stanislavom Miškovským, dňa 

10.09.2019) 

Účel: Odkúpenie pozemku pod garážou, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľov. 

 

Bližšiu informáciu podala vedúca Právneho oddelenia Gottschallová. Uviedla, že je prítomný 

aj žiadateľ. 

Predsedajúci mu udelil slovo 

Žiadateľ pán Juščák – prezentoval svoju žiadosť 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský – je mu cena jasná? 

 Žiadateľ Juščák – áno 

 Poslankyňa Mizerová – 3 rôzne stanoviská od poradných orgánov 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Macháč  

 Žiadateľ Juščák 

 Poslanec Rybár – cena sa mu zdá nízka 

 ZPR Šipoš 

 Poslankyňa Mizerová – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Poslanec Grell – je to nepredajný pozemok pre Mesto 

 Poslankyňa Mizerová  

 poslanecký návrh: navýšiť cenu pozemku na 50 eur/m2 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 
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 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 

Predsedajúci ukončil diskusiu 

NK zaznamenala jeden poslanecký návrh od poslankyne Mizerovej: navýšiť sumu na  

50 eur/ m2 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu 

23.hlasovanie: Za15 ; Proti 0 ; Zdržalo sa 3 ; Nehlasovalo 0 

Poslanecký návrh prešiel 

 

Hlasovanie o prevode ako celok 

24.hlasovanie: Za15 ; Proti 2 ; Zdržalo sa 1 ; Nehlasovalo 0 

Bod bol prijatý – schvaľuje s poslaneckým návrhom 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-17 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje prevod majetku obce  

NAVRHOVATEĽ:   V. J. a G. J 

PREDÁVAJÚCI:  Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 

PREDMET: Odkúpenie pozemku pod garážou, KN reg. "C", katastrálne územie Pezinok, 

obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Mladoboleslavská ulica, parc. č. 5045/6, druh: 

zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 27  m
2
, vo vlastníctve mesta Pezinok. 

KÚPNA CENA:    50,00 €/m
2
 (na základe schváleného poslaneckého návrhu) 

ÚČEL:  Odkúpenie pozemku pod garážou, ktorá je vo vlastníctve 

navrhovateľov. 

 

  17.02 Prevod majetku obce - Odkúpenie novovytvoreného pozemku 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovala: Mgr. Katarína Bálintová, právnička MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy zo dňa 30.01.2020: komisia 

neodporúča schváliť prevod majetku obce (hlasovanie: za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0). Komisia 

odporúča ponechať nájomný vzťah.    

Stanovisko komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 18.02.2020: komisia neodporúča 

schváliť prevod majetku obce. Komisia odporúča ponechať nájomný vzťah.  

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-26/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR neodporúča 

schváliť prevod majetku obce  (hlasovanie: za: 0, proti: 5, zdržal sa: 1, neprítomní: 2). 

Navrhovateľ:  V. J. a  G. J.  

Predávajúci  Mesto Pezinok, sídlo: Radničné nám. č. 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 
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Predmet Odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 5045/17, o rozlohe 18 m
2
, KN 

reg. "C", katastrálne územie Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: 

Mladoboleslavská ulica, vo vlastníctve mesta Pezinok vytvorenom z parcely č. 5045/10 

zapísaná na LV č. 4234 zastavaná plocha a nádvoria 1593 m², a to na základe GP č. 60/2019 

vyhotovenom Ing. Ladislavom Somorovským dňa 05.06.2019, autorizačne overeným Ing. 

Teodorom Halásom dňa 05.06.2019 a úradne overeným Okresným úradom Pezinok 

katastrálny odbor dňa 01.07.2019 pod číslom G1-496/2019. 

Kúpna cena:  822,06 € za celý predmet prevodu; t.j. cca 45,67 €/m
2
 (cena bola určená 

znaleckým posudkom č. 43/2019 vyhotoveným znalcom Ing. Stanislavom Miškovským, dňa 

10.09.2019) 

Účel:  Odkúpenie pozemku pod terasou, ktorú vybudovali navrhovatelia pri byte č. 2, ktorý 

je vo vlastníctve navrhovateľov. 

Bod uviedla vedúca Právneho oddelenia Gottschallová 

Bez diskusie. 

25.hlasovanie: Za1 ; Proti 11 ; Zdržalo sa 6 ; Nehlasovalo 0 

Bod nebol prijatý - neschvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-18 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov  

neschvaľuje prevod majetku obce  

NAVRHOVATEĽ: V. J. a  G. J.  

PREDÁVAJÚCI: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné nám. č. 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 

PREDMET: Odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 5045/17, o rozlohe 18 m
2
, KN 

reg. "C", katastrálne územie Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: 

Mladoboleslavská ulica, vo vlastníctve mesta Pezinok vytvorenom z parcely č. 5045/10 

zapísaná na LV č. 4234 zastavaná plocha a nádvoria 1593 m², a to na základe GP č. 60/2019 

vyhotovenom Ing. Ladislavom Somorovským dňa 05.06.2019, autorizačne overeným Ing. 

Teodorom Halásom dňa 05.06.2019 a úradne overeným Okresným úradom Pezinok 

katastrálny odbor dňa 01.07.2019 pod číslom G1-496/2019. 

KÚPNA CENA:    822,06 € za celý predmet prevodu; t.j. cca 45,67 €/m
2
 (cena bola určená 

znaleckým posudkom č. 43/2019 vyhotoveným znalcom Ing. Stanislavom Miškovským, dňa 

10.09.2019) 

ÚČEL: Odkúpenie pozemku pod terasou, ktorú vybudovali navrhovatelia pri byte č. 2, ktorý 

je vo vlastníctve navrhovateľov. 

     

  17.03 Prevod majetku obce - Západoslovenská distribučná, a.s., 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovala: Mgr. Katarína Bálintová, právnička MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy zo dňa 30.01.2020: komisia 

odporúča schváliť prevod majetku obce (hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).  
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Stanovisko komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 18.02.2020: komisia odporúča 

schváliť prevod majetku obce.  

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-27/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR odporúča schváliť 

prevod majetku obce  (hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2). 

Žiadosť predniesla vedúca Právneho oddelenia Gottschallová     

Diskusia: 

 ZPR Šipoš – stále je tam ešte stará trafo stanica. Je v podmienkách, že bude 

odstránená? Pozemok pod ňou je náš. 

 Vedúca PO, Gottschallová – v septembri 2020 bude táto stavba odstránená 

 ZPR Šipoš  

 poslanecký návrh: Návrh na vklad bude podaný až po odstránení starej 

trafostanice a vrátenia pozemku do pôvodného stavu. 

 

Diskusia ukončená, nasledovalo hlasovanie 

Návrhová komisia zaznamenala jeden poslanecký návrh od poslanca Šipoša : Návrh na 

vklad bude podaný až po odstránení starej trafostanice a vrátenia pozemku do pôvodného 

stavu. 

26.hlasovanie: Za18 ; Proti 0 ; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 0 

 

Hlasovanie o bode ako celok 

27.hlasovanie: Za18 ; Proti 0 ; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 0 

Bod prešiel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14375s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-19 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje prevod majetku obce  

NAVRHOVATEĽ: Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518 

PREDÁVAJÚCI: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 

PREDMET: Odkúpenie novovytvorených pozemkov katastrálne územie Pezinok, 

obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: ulica 1.mája, vo vlastníctve 

mesta Pezinok: 

 pozemok registra KN „C“ parc. č. 3510/125 o výmere 9 m
2
, druh 

pozemku Zastavaná plocha a nádvorie  

 pozemok registra KN „C“ parc. č. 3510/126 o výmere 18 m
2
, druh 

pozemku Ostatná plocha; 

vytvorené z parcely č. registra KN „E“ parc. č. 2237/1 zapísaná na LV 

č. 10434 Orná pôda o výmere 10861 m², vo vlastníctve mesta Pezinok a 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14375s
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to na základe GP č. 250-1/2019 vyhotovenom Radovan Verčík-RV 

GEO, Bazovského 17, 841 01, Bratislava, dňa 13.11.2019, autorizačne 

overeným Ing. Milošom Beťkom dňa 13.11.2019 a úradne overeným 

Okresným úradom Pezinok katastrálny odbor dňa 15.12.2019 pod 

číslom G1-978/2019. Na predmetnom pozemku je trafostanica vo 

vlastníctve žiadateľa 

KÚPNA CENA: Cena stanovená dohodou 110 eur/m
2
.  

ÚČEL:  Odkúpenie pozemku pod trafostanicou, ktorú vybudoval navrhovateľ v súlade 

so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená dňa 28.02.2017 v zmysle 

uznesenia MsZ č. 261/2016 zo dňa 08.12.2016 

so schváleným poslaneckým návrhom: Návrh na vklad bude podaný až po odstránení starej 

trafostanice a vrátenia pozemku do pôvodného stavu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14375s 

 

18. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa na ulici 1.mája 

 

Predkladá:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracoval: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku  

 

Žiadateľ: P. S. 

Kupujúci: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 

Predmet: Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa, na ulici 1.mája, pri BD Mierová 4-20, 

pri obchode „Novák“  

parcela registra C parcelné číslo 3690/7, výmera 310 m2, druh pozemku zastavaná plocha  

a nádvorie. Spôsob využitia pozemku: 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska 

stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti zapísaná na liste vlastníctva č. 2725, pre katastrálne územie Pezinok 

Kúpna cena: 17 533,60 eur 

V zmysle znaleckého posudku č. 305/2019, kde bola jednotková hodnota pozemku stanovená 

vo výške 56,56 eur za m2 (* 310,00 m2 = 17 533,60 eur) 

 

Bez diskusie 

28. hlasovanie: Za 0; Proti 12 ; Zdržalo sa 6 ; Nehlasovalo 0 

Bod neprešiel - neschvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=15642s 

  

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-20 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

neschvaľuje nadobudnutie nehnuteľnosti 

ŽIADATEĽ: P. S. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=14375s
https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=15642s
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KUPUJÚCI: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok, IČO: 00 305 022 

PREDMET: odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa, na ulici 1.mája, pri BD Mierová 

4-20, pri obchode „Novák“  

parcela registra C parcelné číslo 3690/7, výmera 310 m2, druh pozemku zastavaná plocha  

a nádvorie 

Spôsob využitia pozemku: 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 

miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich 

súčasti 

zapísaná na liste vlastníctva č. 2725, pre katastrálne územie Pezinok 

Kúpna cena: 17 533,60 eur 

V zmysle znaleckého posudku č. 305/2019, kde bola jednotková hodnota pozemku stanovená 

vo výške 56,56 eur za m2 (* 310,00 m2 = 17 533,60 eur) 

 

19. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur 

Predkladá: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovala: JUDr. Janka Kľúčiková, referent daňových exekúcií 
 

Diskusia:  

Nikto sa neprihlásil 

29. hlasovanie: Za 16; Proti 0 ; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 1 

Bod prešiel – berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=15710s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-21 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

neskorších predpisov a úlohy uloženej uznesením MsZ č. 1-81/2019 zo dňa 30.05.2019 

berie na vedomie 

1. Informáciu – daňové nedoplatky/pohľadávky nad 1000,- eur k 31.01.2020 Tabuľka č. 1 

2. Informáciu o nasledujúcich zmenách vo vymáhaní nedoplatku/pohľadávok nad 1.000,- eur 

k 31.01.2020 

ARÉNA Pezinok s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 36 656 003 nedoplatok za daň 

z nehnuteľnosti vo výške 6 463,10 € bol dňa 20.01.2020 uhradený čiastočne vo výške 500,00 

€, zostatok nedoplatku je v sume 5 963,10 €; 

P. L., nedoplatok na poplatku za komunálny odpad vo výške 1 299,56 € uhradený čiastočne 

vo výške 30,00 Eur, zostatok nedoplatku je v sume 1 269,56 € 

 

20. Informácie z činnosti ÚHK 

 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta   

pracovala:    Mgr. Renáta Fabiankovičová, referent kontroly (zamestnanec útvaru HK) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=15710s
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Predsedajúci otvoril k bodu diskusiu. 

 Poslanec Šmahovský – pridelenie dotácie (porušenie predpisu) 

 Poslanec Manák – kto bude dávať stanovisko k záverečnému účtu Mesta? 

 pracovníčka ÚHK Fabiankovičová – stanovisko dáva HK, ona je referent ÚHK 

 ZPR Šipoš – Vyžiadali sme si stanovisko (k HK) 

 občan Marčák – VZN o komunálnom odpade, čestné prehlásenie – prečo neplati 

 ZPR Šipoš - ÚHK zaujme k tomu stanovisko  

 

30. hlasovanie: Za 16; Proti 0 ; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 1 

Bod prešiel – berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=15751s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-21 /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 

 

 21. Rôzne 

Nakoľko v bode Rôzne nebolo nič, predsedajúci prešiel na nasledujúci bod. 

 

22. Interpelácie poslancov 

 

 Poslankyňa Mizerová 

o Je vraj záujem vytvoriť v Pezinku na ZŠ (Kupeckého alebo Na bielenisku)  

športové triedy so zameraním na ľadový hokej, ktoré by zastrešil SHZ - pán 

Šatan. Žiada informáciu, či na Meste sa o tomto zámere vie, či s nimi niekto 

rokoval – a ako tie rokovania dopadli. 

o Žiada informáciu koľko máme v meste herní a za akých podmienok fungujú, či 

sú všetky povolené a aké musia dodržiavať pravidlá a podmienky aby mohli 

byť prevádzkované 

Odpovedal ZPR Šipoš – odpovedané bude písomne 

 

 Poslanec Hidaši  

o Dom smútku na Seneckej ul. bola tam podpísaná zmluva zhotoviteľom, vraj 

prišlo k rozviazaniu zmluvy, nemajú o to žiadnu informáciu Ako pracovníci 

MPS odstraňovali veci, kto vysporiadaval tieto veci a aká čiastka to bola 

  Odpovedal ZPR  Šipoš – odpovedal čiastočne, odpovedané bude písomne 

 

 Poslanec Šmahovský 

o Žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ – v MŠ sú 2 vrby a obe sú pri vstupe, čo má za 

následok pri silnejších vetroch padanie konárov – žiada ŽP o preverenie stavu, 

prípadne orez konárov 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=15751s
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Úlohu zapísať 

 

 Poslanec Alexy 

o Požiadavka z pracovného stretnutia k príprave rozpočtu – žiada aby mu bolo 

vyčíslené, koľko z podielových daní v prenesených kompetenciách je 

kaukolované na rok 2020 v časti príjmov a v ktorých položkách tento príjem 

nájde (to čo je na príjmovej strane a ako je to rozdelené po jednotlivých 

položkách aby tieto čísla sedeli – chce spárovať príjmy s výdavkami) 

Bude odpovedané písomne 

 

 Poslanec Farbula 

o  Disponuje informáciou, že tento týždeň malo vedenie Mesta stretnutie 

s plavcami. Aký je tam posun, bola nejaká dohoda? 

Odpovedal ZPR  Šipoš 

 

 Poslanec Grell 

o  plavecký maratón – 24 hodinovka?  

Odpovedal poslanec Alexy 

o  Komisia verejného poriadku – vychádzalo sa z podnetov občanov, potrebovali 

sme nejaké odpovede aj od Mesta, ale na komisii sa nezúčastnil nikto z Mesta 

(pozvánka bola poslaná aj na konkrétne mená). Komisia zostala otvorená bez 

stanovísk. 

               Bude odpovedané písomne 

o Oddelenie Komunikačné – nepáči sa mu, že na stránke Mesta sa propaguje 

súkromný subjekt (ihrisko). Prečo komerčná vec dostáva prednosť pred napr. 

protidrogovému vlaku (veľmi dôležitý problém mládeže) 

Odpovedala Liptáková  

o Zver v meste – čo sa bude s tým robiť? Majú problémy vinohradníci, časom 

možno aj ľudia.....Je nutné to riešiť kým nebudú naozaj veľké problémy. 

Bude odpovedané písomne 

o Mestská polícia – privolaní do integrovaného klubu (asi 60 dôchodcov), prišli 

medzi nich popriali im pekné sviatky a boli milí a ústretoví, čím veľmi potešili 

návštevníkov klubu. prostredníctvom náčelníka MsP im chce takto poďakovať. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=16160s 

 

Zástupca primátora Šipoš ukončil zasadnutie MsZ. Poďakoval poslancom za aktívnu účasť na 

zasadnutí  a zaželal všetkým pekný deň. 

 

 

 

 

___________________      _______________________ 

Ing. arch. Igor Hianik     Ing. Jana Lehocká 

     primátor                   prednostka MsÚ 

https://www.youtube.com/watch?v=9mzszek1iFA&t=16160s
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Zapísala: Mária Odehnalová 


