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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 ÚHK za obdobie 13.02.2020 do 04.05.2020 

 

1./ Dňom 21.04.2020 bola ukončená 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.“  Z predmetnej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku 

kontroly č. 1/2020 zo dňa 20.04.2020, ktorá bola zaslaná v elektronickej podobe povinnej osobe 

(prednostka MsÚ Pezinok) dňa 21.04.2020, čím sa v zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite v z.n.p. kontrola považuje za skončenú. S výsledkom kontroly tejto 

kontroly bol dňa 21.04.2020 oboznámený Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta, v elektronickej 

podobe,  a  následne dňa 27.04.2020 ( po zabezpečení jeho podpisu na správe ) mu bola Správa 

o výsledku kontroly č. 1/2020 zo dňa 20.04.2020 v jednom exemplári odovzdaná. Správa bola 

poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku zaslaná dňa 06.05.2020 elektronicky, do ich e-

mailových schránok v celom jej rozsahu,  a to z  dôvodu posúdenia výsledku kontroly a  možných 

dopadov  pre subjekty/žiadateľov dotácií  pri schvaľovacom procese  prideľovania dotácií v roku 2020 

z rozpočtu Mesta Pezinok.   

 
A./   SOCIÁLNA  POMOC:  

Údaje v € 

Účel: Schválené  

uznesením  MsZ 

Zmluvne  pridelené 

dotácie 

Preukazne vyúčtované 

a použité dotácie 

Nepoužitá, resp. 

vrátená  dotácie 

ČINNOSŤ 9 500,00 6 700,00 6 700,00 0,00 

PROJEKTY 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 

REZERVA primátora 500,00 0,00 0,00 *) 500,00         

SPOLU: 10 000,00 9 500,00 9 500,00 500,00 
Finančné prostriedky  neboli členené a schvaľované MsZ  samostatne pre činnosť a samostatne pre projekty  pre oblasť soc. pomoci. 
Samostatne bola vyčlenená a schvaľovaná len rezerva primátora. 

*) Z rezervy primátora, vyčlenenej pre oblasť soc. pomoci,  sa finančné prostriedky počas roku 2019 nečerpali.  

 
B./   KULTÚRA: 

Údaje v € 

Účel: Schválené  

uznesením MsZ 

Zmluvne pridelené 

dotácie 

Preukazne vyúčtované  

a použité dotácie 

Nepoužitá, resp. 

vrátená dotácia 

ČINNOSŤ 22 488,00 7 018,00 7 018,00 0,00 

PROJEKTY 0,00 15 870,00 15 570,00 *) 300,00 

REZERVA primátora 2 112,00 2 112,00 2 112,00 0,00 

SPOLU: 25 000,00 25 000,00 24 700,00 300,00 
Finančné prostriedky  neboli členené a schvaľované MsZ  samostatne pre činnosť a samostatne pre projekty v oblasti kultúry. Samostatne 

bola vyčlenená a schvaľovaná len rezerva primátora. 

*) Subjekt/Príjemca dotácie OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, o.z., Kupeckého 2542/72, Pezinok,  dňa 23.12.2019  poukázal  finančné  
prostriedky  vo výške 300,00 €  na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu nezrealizovania projektu Radosť s piesňou na perách.  

 
C./   ŠPORT:  

Údaje v € 

Účel: Schválené  

uznesením MsZ 

Zmluvne pridelené 

dotácie 

Preukazne vyúčtované  

a použité dotácie 

Nepoužitá, resp. aj 

vrátená dotácia 

ČINNOSŤ 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 

PROJEKTY 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

REZERVA primátora 5 000,00 4 500,00 3 800,00  500,00 +  *)700,00 

SPOLU: 100 000,00 99 500,00 98 800,00 1 200,00 
*) Subjekt/Príjemca dotácie Slovenský minifutbalový zväz, o.z., SNP 342/40, Pezinok,   dňa 16.12.2019  poukázal  finančné  prostriedky  vo 

výške 700,00 €  na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu nezrealizovania projektu Highschool Socca Cup.  

 

Údaje v € (sumár poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2019): 
Účelovo viazané finančné prostriedky  z  rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2019   135 000,00 € 

Dotácie zúčtované s rozpočtom Mesta Pezinok v roku 2019   133 000,00 € 

Zostatok účelovo viazaných finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2019 

+ poskytnuté dotácie vrátené príjemcami dotácie z dôvodu nezrealizovania projektu 
 

2 000,00 € 

 

      Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2019, 

účelovo viazaných  na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 4/2013  a  VZN č. 6/2019,  predstavuje 



sumár finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € - ako nerozdelené finančné  prostriedky  pre  

príjemcov  dotácií  v  danom roku  a  finančné  prostriedky vo výške   1 000,00 €  -  tieto boli 2 

subjektami/príjemcami dotácie vrátené v roku 2019 do rozpočtu Mesta Pezinok  a  to z dôvodu 

nezrealizovania projektov v roku 2019, na ktoré tieto finančné prostriedky formou „dotácie“  

poskytnuté.  

 

 2./ Dňa 26.03.2020 bola zahájená kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2019 

Pezinské kultúrne centrum, p. o.“ Kontrola bude  vykonaná 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.  Prvotné doklady na zahájenie výkonu kontroly boli 

zamestnancovi útvaru HK odovzdané dňa 02.04.2020,  ďalšie  požadované doklady boli 

zamestnancom  útvaru HK prevzaté 30.04.2020 (dľa písomnej požiadavky). V období vypracovania 

tejto správy prebieha výkon kontroly  a  s  výsledkom bude (po jej ukončení)  informované  MsZ  

v Pezinku na jeho zasadnutí v rámci spracovaného materiálu Informácie z činnosti útvaru HK.   

    

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

 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). Prvá časť mala charakter poskytnutia informácie a zo strany útvaru HK 

bola vybavená elektronicky dňa 21.01.2020. Druhá časť podania mala charakter sťažnosti 

a v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) bola 

vyhodnotená ako opodstatnená. Podávajúci bol o výsledku prešetrenia sťažnosti informovaný 

písomne dňa 27.02.2020 (aj v elektronickej podobe dňa 26.02.2020). Vedúci orgán verejnej správy 

(prednostka MsÚ) bol povinný prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 

vzniku, tak ako to ukladá zákon o sťažnostiach. O prijatých opatreniach zo strany orgánu verejnej 

správy bol podávajúci informovaný prostredníctvom útvaru HK dňa 09.04.2020 v listinnej podobe 

a taktiež dňa 08.04.2020 elektronicky,  na e-mailovú adresu uvedenú podávajúcim v podaní.  

 Evid.číslo 3295/2020 – doručené elektronické podanie označené ako „Sťažnosť“. Z obsahu podania 

bolo zrejmé, že podávajúci v ňom poukazuje na nerešpektovanie dopravného značenia vodičmi 

motorových vozidiel na ul. Holubyho v Pezinku (+priložená fotodokumentácia podávajúcim). 

Predmetné podanie nemalo znaky sťažnosti i napriek tomu, že bolo podávajúcim tak označené. 

Skutočnosti v ňom uvádzané mohli mať znaky priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. Majitelia motorových vozidiel boli v priestupkovom konaní riešení MsP Pezinok o čom 

bol upovedomený aj podávajúci priamo službukonajúcim príslušníkom MsP Pezinok elektronicky. 

Útvar HK podávajúceho písomne upovedomil (na e-mailovú adresu), že v prípade ak podanie 

neobsahuje všetky potrené náležitosti podania musí byť zo zákona orgánom verejnej správy 

odložené.  

 Evid. číslo 3677/2020 – vo veci:  „Sťažnosť na konanie MsP v súvislosti s uplatňovaním VZN č. 

3/2017 voči majiteľovi nákladného motorového vozidla (parkovanie sídlisko Sever)“. Podávajúci 

vo svojom podaní uvádzal, že bol MsP Pezinok predvolaný na riešenie priestupku podľa §§ 46 a 48 

zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a to 

v súvislosti s nerešpektovaním VZN č. 3/2017 ust. § 6 ods. 2 – nepovolené parkovanie nákladného 

motorového vozidla v obytných zónach vrátane parkovísk. Preverením postupu príslušníkov MsP 

Pezinok neboli zistené žiadne nedostatky. Vedenie Mesta Pezinok a tiež MsP Pezinok si 

uvedomuje nevyhnutnosť doplnenia VZN z dôvodu bližšej špecifikácie nákladných motorových 

vozidiel  v priamej súvislosti s parkovaním týchto vozidiel. Podávajúci bol o preverení jeho 

podnetu, súvisiaceho s činnosťou príslušníkov MsP Pezinok, písomne informovaný útvarom HK.  

 Evid.číslo 4374/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: „Tolerovanie porušovania 

dopravných predpisov (zo strany MsP Pezinok).“ Podávajúci vo svojom podaní poukazuje na 

nepovolené státie motorových vozidiel na chodníku na ul. Holubyho v Pezinku. Jedná sa 

o opakované podanie ako bolo doručené tým istým podávajúcim pod evid. číslom 3295/2020. Foto-

dokumentácia zhotovená podávajúcim a priložená v elektronickej podobe k podaniu bola totožná 

s fotodokumentáciou, ktorá bolo už útvaru HK doposlaná spolu s podaním evid. čísla  3295/2020. 



Útvar HK podávajúceho písomne upovedomil (na e-mailovú adresu), že v prípade ak podanie 

neobsahuje všetky potrené náležitosti podania musí byť zo zákona orgánom verejnej správy 

odložené (opakované podanie, podanie nedoručené v listinnej podobe, resp. nepodpísané 

podávajúcim osobne na pôvodne zaslanom podaní v elektronickej podobe).  

 Evid.číslo 4616/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: bez označenia predmetu podania. 

Vychádzajúc z obsahu podania – jednoznačne sa jednalo o podanie, ktoré malo charakter 

vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu a návrhu. Podávajúca v ňom navrhuje, aby Mesto zvážilo 

výstavbu „oploteného detského ihriska na sídlisku Sever“  a  to z dôvodu, že obyvatelia sídliska 

Sever nerešpektujú pravidlá venčenia psov a  následného odstránenia exkrementov po nich 

(podávajúca poukazuje na osobnú skúsenosť, keď exkrementy objavila aj v pieskovisku na 

Svätoplukovej ul.)  i napriek umiestneným tabulám a oznámeniam, i napriek hliadkovej činnosti 

príslušníkov MsP Pezinok.  Poukázala v ňom aj na výskyt pohybujúcej sa raticovej zveri na 

sídlisku Sever najmä vo večerných hodinách. Podávajúca bola písomne (v elektronickej podobe) 

informovaná  a) o možnej realizácii detského ihriska až v nasledujúcom rozpočtovom roku 2021 

(podľa finančných možností a zadefinovaných priorít Mestom v oblasti investičných akcií),  

b) o postupe kontaktovania MsP Pezinok v súvislosti s výskytom a pohybom raticovej zveri na 

sídlisku Sever (vydané stanovisko OÚ Pezinok – postup riešenia problému s raticovou zverou),  

c) o dôležitosti spolupráce MsP Pezinok s obyvateľmi (ak je obyvateľ svedkom protiprávneho 

konania, resp. nezákonného konania potreba okamžitého kontaktovania MsP Pezinok).    

 Evid.číslo 4713/2020 – doručené vo veci: „Sťažnosť neoprávnene užívanie VP“. V danej záležitosti 

sa na útvar HK obrátili vlastníci bytov v BD,  ktorý predmetné podanie podali ako hromadný 

podnet na riešenie neoprávneného zabratia a užívania verejného priestranstva vlastníkmi bytovej 

jednotky v BD. Predmetné podanie bolo odstúpené na priame vybavenie OVaŽP  a  to v tej 

jeho časti,  ktorá pojednáva o neoprávnenom závere verejného priestranstva umiestnením sedenia 

a ohradením (osadením oplotenia) časti pozemku vo vlastníctve Mesta Pezinok (ďalej len „mestský 

pozemok“)  majúceho charakter verejného priestranstva. Zároveň bola MsP Pezinok, útvarom HK , 

požiadaná o vykonanie opakovaných kontrolných akcií v súvislosti s dohľadom na dodržiavanie 

VZN o verejnom poriadku a zhotovenie fotodokumentácie súvisiacej s neoprávneným užívaním 

a zabratím mestského pozemku. Na základe písomnej výzvy adresovanej vlastníkom bytovej 

jednotky, ktorí si takto svojvoľne umiestnili sedenie a oplotenie na mestskom pozemku, bolo 

sedenie spolu s oplotením vlastníkmi odstránené, o čom informovali aj  zamestnanca OVaŽP. 

Z dôvodu preukaznosti tohto oznámenia bola na miesto vyslaná hliadka MsP Pezinok na preverenie 

týchto tvrdení,  ktorá vyhotovila fotodokumentáciu preukazujúcu odstránenie nepovoleného 

sedenia a oplotenia. Nakoľko vlastníci zjednali nápravu, t.j. odstránili sedenie a oplotenie na 

základe písomnej výzvy im adresovanej, Mesto Pezinok im nebude vyrubovať daň za užívanie 

verejného priestranstva bez povolenia. V prípade, že by prišlo k opakovanému umiestneniu sedenia 

na mestskom pozemku Mesto Pezinok pristúpi k vyrubeniu dane podľa ust. § 12a ods. 1 VZN 

Mesta Pezinok č. 15/2015. Útvaru HK bola doložená potrebná dokumentácia o vybavení podania 

na založenie do spisovej dokumentácie. Podávajúci boli útvarom HK písomne informovaní 

o postupe Mesta Pezinok a prijatých opatreniach.    

 Evid. číslo 4749/2020 –  doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť na p. Strečanskú (ZPS  

Komenského)“.  Podávajúcou bola blízka osoba klienta umiestneného v ZOS (dcéra dlhodobo 

žijúca a zdržiavajúca sa mimo územia SR), ktorá sa sťažovala na postup a prístup voči  jej osobe 

(pri telefonickom kontakte)  a  jej otcovi (ako klientovi umiestnenému v tomto zariadení)  zo strany 

vedúcej ZOS. Útvar HK predmetné podanie odstúpil na priame vybavenie vedúcemu OŠaSS. 

Podanie, ktoré je/bolo podané v elektronickej podobe musí byť podávajúcim autorizované podľa 

osobitného predpisu alebo odoslané prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú 

autentifikáciu sťažovateľa. Podávajúci má možnosť/právo využiť potvrdiť toto podanie 

vlastnoručným podpisom do piatich pracovných dní od dátumu jeho podania (odvolávka na ust.§5 

ods. 5 zákona o sťažnostiach). Orgán verejnej správy je povinný v prípade,  že podanie neobsahuje 

všetky potrebné náležitosti zákonom uložené, postupovať v zmysle už citovaného zákona 

s uplatnením ust. § 6 ods. 1 písm. a) (odloženie sťažnosti).  Keďže sa jedná o dosť citlivú 

záležitosť,  všetky skutočnosti v podaní (i napriek tomu, že sa nejednalo  o oficiálne podanie 

sťažnosti)  boli preverené vedúcim OŠaSS osobne, v zariadení ZOS. Útvaru HK bolo doručené 

„stanovisko“ vedúceho OŠaSS,  ďalej tiež písomné vyjadrenie vedúcej ZOS a  vyjadrenie sa 

vtedajšej zdravotnej sestry v tomto zariadení  k skutočnostiam uvedeným v podaní. Po 



profesionálnej stránke nebolo zistené  žiadne  pochybenie zo strany  personálu ZOS  (vhodnosť 

zvolenia postupu  personálu,  konať tak ako konal,  je možné oprieť aj o stanovisko obvodného 

lekára k zdravotnému stavu klienta).  Vedúca  ZOS  bola však upozornená,  že aj v najkritickejšej 

situácii si musí zamestnanec zabezpečiť profesionalitu a s rodinnými príslušníkmi komunikovať 

podľa štandardov. 

 Evid. číslo 5165/2020 – doručené podanie vo veci: „Sťažnosť.“ Podávajúca podáva sťažnosť 

súvisiacu s verejným vystúpením poslanca MsZ ako verejného činiteľa a zástupcu občanov pri 

prerokovávaní  materiálu „ Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu“ na zasadnutí MsZ 

konaného dňa 27.02.2020.  Poukazuje, v súvislosti s jej osobou, na porušenie ETICKÉHO 

KÓDEXU volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok, na porušenie Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku, na porušenie Ústavy Slovenskej republiky 

a v neposlednom rade aj na porušenie Zákona o obecnom zriadení. Splnomocnencom na 

vybavovanie podaní,  ktoré súvisia s porušovaním ETICKÉHO KÓDEXU volených predstaviteľov 

samosprávy Mesta Pezinok,  je výlučne „hlavná kontrolórka“,  ktorá je toho času na materskej 

dovolenke. Orgány mesta sú povinné prijať také opatrenia, na základe ktorých bude možné 

zabezpečiť vybavenie tohto podania iným zamestnancom Mesta (alebo zamestnancom MsÚ). 

Spracovaný materiál,  v rovine návrhu riešenia vybavenia podania iným zamestnancom 

Mesta/MsÚ,  t.j.  na „doplnenie „ ETICKÉHO KÓDEXU volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok,  bude predložený poslancom MsZ na zasadnutí MsZ konaného 14.05.2020. 

Schválenie/Neschválenie tohto materiálu je v úplnej kompetencii MsZ.  

 Evid. číslo 6948/2020 – doručené elektronické podanie označené v predmete ako „Bytová otázka“. 

Podávajúca sa v ňom obrátila na útvar HK  so žiadosťou na riešenie jej súčasnej bytovej otázky. 

Žiadosť bola postúpená v zmysle interného postupu a vnútorného poriadku (Kompetenčný 

poriadok zamestnancov MsÚ, útvaru HK a funkcionárov Mesta Pezinok) na vybavenie 

zamestnancovi majetkového odd. (referent podnikania a bytovej agendy). Podávajúca bola 

zamestnancom majetkového odd. písomne vyrozumená o možnostiach riešenia jej zložitej sociálnej 

a bytovej situácie uvedenej v podaní.  

 Evid. číslo 6962/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť na činnosť Mestskej 

polície Pezinok“ , ktoré  bolo v zákonnej lehote 5 pracovných dní (v zmysle zákona o sťažnostiach) 

doručené na podateľňu MsÚ Pezinok v listinnej podobe, doplnené o všetky náležitosti. Z obsahu 

podania je zrejmé, že sa jedná o podanie, ktoré naplnilo skutkovú podstatu sťažnosti (činnosť MsP 

Pezinok súvisiaca s preverovaním oznamu volajúceho,  ktorý  súvisel s nepovoleným spaľovaním 

biologického odpadu vo vinohradoch). Predmetná sťažnosť bude vybavovaná v zmysle zákona o 

sťažnostiach a  jej vybavenie (preverenie postupu príslušníkov MsP Pezinok) je plne v kompetencii 

priameho nadriadeného. V zmysle zákona o sťažnostiach je zákonná lehota na jej vybavenie do 60 

pracovných dní od jej doručenia (odvolávka na ust. § 13 ods. 1 zákona).  

 Evid. číslo 7274/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť na suseda“. V podaní 

bolo uvedených viacero skutočností, ktoré svojou podstatou patrili do samostatných oblastí 

a možností riešenia  a  však všetky navzájom súviseli a tvorili jeden celok. Podanie nemalo 

charakter sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach a  nebolo podávajúcou ani doplnené o ďalšie 

náležitosti podania,  medzi  ktoré o.i.  patrí aj vlastnoručné podpísanie podania podávajúcou. Útvar 

HK požiadal o súčinnosť aj iné oddelenia MsÚ (SÚ, OVaŽP) a to z dôvodu poskytnutia návrhov a 

možností riešenia podania, vychádzajúc z jeho obsahu. Na základe doporučení riešenia 

zadefinovaných problémov v susedských sporoch boli zaslané podávajúcej návrhy možného 

riešenia (výkon ŠSD, uplatnenia si svojich práv cez zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a cez 

Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec). 

 Evid. číslo 7257/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť na pávy“. Predmetom 

podania boli pávy v Zámockom parku. Podávajúci sa vo svojom podaní sťažoval na prelet pávov 

cez múry Zámockého parku na pozemky v jeho vlastníctve,  kde dochádza k poškodzovaniu 

vysadených kvetov a rastlín týmito pávmi. Predmetné podanie (hoci len v elektronickej podobe) 

bolo postúpené na priame vybavenie  MPS, p.o., a to z dôvodu,  že  MPS, p.o., je správcom 

Zámockého parku. Zároveň, z dôvodu zabezpečenia súčinnosti, bol o doručenom podaní 

informovaný aj vedúci OVaŽP. Podávajúcemu bolo zaslaná písomná  informácia o riešení 

problému súvisiaceho s pávmi priamo riaditeľom MPS, p.o., (podnet bol riešený v súčinnosti s 

OVaŽP MsÚ) v elektronickej podobe,  na e-mailovú adresu podávajúceho.  



 Evid. číslo 7258/2020 – doručené podanie označené v predmete veci ako: „Sťažnosť a žiadosť“. 

Podanie sa týka investičnej akcie - výstavba cyklochodníka z Pezinka do Limbachu. Útvar HK 

kontaktoval primátora mesta a tiež viceprimátora mesta v súvislosti s vybavením tohto podania, 

ktorý prisľúbil, že predmetné podanie bude vybavené v jeho gescii.  Útvar HK bude v tomto 

prípade nápomocný pri jeho vybavení.   

 Evid. číslo 11394/2020 – doručené podanie označené ako: „Sťažnosť“. Podávajúca sa na Mesto 

Pezinok obrátila so svojou žiadosťou o doposlanie informácií týkajúcich sa možného riešenia 

susedských sporov v BD. Nakoľko menovaná neuviedla podstatu „susedského sporu/občianskeho 

spolunažívania v BD“ bola písomne (v elektronickej podobe) vyzvaná na doplnenie svojho 

podania/žiadosti.   

 Evid. číslo 11534/2020 – doručené podanie označené ako: „Sťažnosť“. Podanie má charakter 

žiadosti adresovanej útvaru HK o možné riešenie problému s činnosťou spoločnosti, ktorá svojou 

činnosťou narušuje kľud a kvalitné životné prostredie podávajúcich (s poukazom na vysokú mieru 

prašnosti a hlučnosti prevádzkovateľa činnosti). Keďže podávajúci vo svojom podaní uviedli, že 

disponujú dokumentáciou týkajúcou sa predmetného areálu, kde daná spoločnosť momentálne 

pôsobí a vykonáva činnosť, boli písomne vyzvaní na doplnenie ich podania a doručenie daných 

dokumentov. Daná problematika bola konzultovaná s vedúcim OVaŽP.  

 

Ďalšia činnosť útvaru HK:  

 kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr (náhodný výber zo zverejnených dokumentov 

na webovom sídle mesta Pezinok, resp. na webovom sídle organizácií  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Pezinok) – zamestnanci MsÚ a organizácie sú upozorňované na zistené 

nedostatky e-mailom s povinnosťou ich odstránenia (termín určí útvar HK) a následného 

informovania zamestnanca útvaru HK, že nedostatky boli odstránené,  

 vypracovanie podkladov pre právne oddelenie súvisiacich s doručenou žiadosťou občana 

o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.,  

 spolupráca a metodická pomoc pri riešení problematiky v oblasti účtovníctva (MsÚ a prís.org.), 

 kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmluvných vzťahov 

(náhodný výber),  náhodná kontrola zverejňovaných informácií na webovom sídle Mesta zo strany 

MsÚ - ich úplnosť a správnosť s previazaním na konkrétnu právnu legislatívu.  

 

Ostatná činnosť útvaru HK:  

 účasť zamestnanca útvaru HK na zvolaných pracovných stretnutiach v súvislosti so stanovením 

zmluvných podmienok hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Pezinok na rok 2020 – LESY 

SR, š.p. , vypracovanie a predloženie analýzy hospodárenia a uplatňovania si pohyblivých zložiek 

nákladov, ktoré ovplyvňujú výšku  nákladov v ťažobnej činnosti zo strany zmluvného partnera 

LESY SR, š.p., za obdobie r. 2014 – 2019, a majú zároveň vplyv na výsledok hospodárenia a jeho 

percentuálne prerozdelenie medzi Mesto a zmluvného partnera,  

 účasť zamestnanca útvaru HK na zvolaných pracovných stretnutiach v súvislosti prípravou návrhu 

nového VZN o dotáciách , vypracovanie konkrétnych návrhov na zapracovanie do VZN, 

 účasť zamestnanca útvaru HK pri preberaní agendy a vykonávaní inventarizácie majetku PKC, 

p.o., vymenovanou riaditeľkou PKC, p.o., Mgr. Luknárovou , 

 účasť zamestnanca na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 27.2.2020, 19.03.2020 a 30.03.2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku, dňa 04.05.2020 

spracovala: Mgr. Renáta Fabiankovičová 

                   referent kontroly (zamestnanec útvaru HK) 

 


