
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
 

dňa: 14.05.2020               číslo: 12.01 
 

 
12.01 Návrh na rozšírenie predmetu činnosti  

príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB 
 

 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVALI: Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 
 Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 
 
Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-45/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča schváliť 
rozšírenie predmetu činnosti v Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK 
SLUŽIEB (hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0, abs.: 1) 
  
 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2020 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

schvaľuje 
 

rozšírenie predmetu činnosti v Zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB o 

 
 

 voľné živnosti: 
- Chov vybraných druhov zvierat 
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

 
remeselnú živnosť: 
- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - 

elektrických 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) bez pripomienok 
(b) s týmito pripomienkami 

 



 

Dôvodová správa: 
 
Základným poslaním MESTSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB je správa bytového hospodárstva, 
zabezpečenie správy športových zariadení a služieb s tým spojených. 
 
Mesto Pezinok plánuje k 30.06.2020 presunúť výkon údržby verejného osvetlenia z Oddelenia 
výstavby a životného prostredia na MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, so sídlom Trnavská 10, 902 01 
Pezinok, IČO: 30 853 362 (MPS). 

Z dôvodu, že MPS nemá v živnostenskom registri č. 107-16374 vedenom na Okresnom úrade 
v Pezinku v predmete činnosti uvedené „údržba verejného osvetlenia“ a „montáž a údržba 
vyhradených technických zariadení – elektrických“ ani ďalšie činnosti: výsadba a údržba verejnej 
zelene, chov vtáctva, je potrebné rozšíriť predmet činnosti o navrhnuté živnosti. Zároveň navrhujeme 
rozšíriť predmet činnosti aj o Skladovanie a pomocné činnosti v doprave nakoľko MPS bude 
vykonávať aj opravu dopravného značenia. 

Po schválení predloženého návrhu sa predmety činnosti upravia dodatkom k Zriaďovacej listine zo 
dňa 24.10.2003. 
 
V rámci navrhnutých živností/živnostenských oprávnení je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 
 
Chov vybraných druhov zvierat 
 Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej 
 Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi 
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
 Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami 
 Pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín 

Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím) 
Pozberové úpravy rastlinných komodít 
Sušenie dekoračných rastlín 
Údržbu, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov, melioračných zariadení 
Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických 
sadovníckych diel 
Vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín 

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 
 Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 
 Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 

Realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia (komunikácií, parkovísk, 
skladových a výrobných hál) 

  Montáž, servis, demontáž (trvalého, dočasného) zvislého dopravného značenia 
 Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave 
 Predaj leteckých prepravných služieb 

Prevádzkovanie verejného skladu 
Skladovanie a uskladňovanie 
Vykonávanie odťahovej služby 

 
Pri remeselnej živnosti je podmienkou prevádzkovania živnosti okrem splnenia všeobecných 
podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. 
 
V položke príprava sú uložené podklady: 
 

01. Presun výkonu Údržba verejného osvetlenia 



Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 14.05.2020          bod: 12.02 
 

 

12.02 Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB 
(návrh na prijatie rozpočtového opatrenia) 

 

 

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

SPRACOVALI: Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 

    Viera Zvolenská, referát ľudských zdrojov 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie 

 

A) zvýšenie príspevku MPS o sumu 26 624 € (RK 8.1.0., 641 001, program 10.2.1.) 

v zmysle dôvodovej správy 

 

B) zníženie bežných výdavkov Mesta spolu v sume 26 624 € nasledovne: 

 

v sume 6 000,- € - z položky Verejné osvetlenie – všeobecný materiál, 

v sume 4 000,- € - z položky Verejné osvetlenie - oprava, údržba, 

v sume 7 000,- € - z položky Verejné osvetlenie – prenájom plošiny , 

 

v sume 6 780,- € - z položky Mzdy a odmeny MsÚ , 

v sume 680,- € - z položky Poistné do zdravotných poisťovní 10%,  

v sume 1710,- € - z položky Poistné do sociálnej poisťovne 25,2%, 

v sume 85,- € - z položky Povinný prídel do sociálneho fondu, 

v sume 369,- € - z položky Stravovanie . 

 

       

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 

 



Dôvodová správa:  

 

A) a B) 

 

Výkon fyzickej údržby verejného osvetlenia bol doteraz realizovaný pracovníkom oddelenia 

výstavby a životného prostredia MsÚ Pezinok – p. Kvetoslavom Pavlíčkom. Nakoľko nejde 

o činnosti týkajúce sa evidencie, správy a rozvoja siete verejného osvetlenia, navrhujeme 

presunúť výkon údržby na MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, so sídlom Trnavská 10, 902 01 

Pezinok, IČO: 30 853 362 od 01.07.2020.  

Súčasne k 30.06.2020 p. Pavlíček ukončí pracovný pomer s Mestom Pezinok a od 01.07.2020 

uzavrie pracovný pomer s MESTSKÝM PODNIKOM SLUŽIEB.  

Okrem finančných prostriedkov v rozpočte mesta týkajúcich sa údržby verejného osvetlenia 

(spolu 17 000 €) budú prostredníctvom príspevku MPS presunuté aj mzdové prostriedky, 

odvody poisťovniam a náklady na stravovanie (spolu v sume 9 624 €). Tým bude 

zabezpečené plynulé financovanie nákladov na údržbu a nákladov na zamestnanca.  

 

 

Spracovali: Viera Zvolenská, Ing. Ján Záchenský 

V Pezinku dňa 27.04.2020 
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