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ZÁPISNICA 

zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 14.05.2020 

v čase od 8:30 hod. do12:50. hod. a dňa 18.05 2020 v čase od 17:00 do 00:00 hod  

v  Spoločenskej sále Domu kultúry , Holubyho č. 42, Pezinok, I. posch. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácie primátora  

3. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na 

rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene 

názvu ulice a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ulíc 

v meste Pezinok 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach 

7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  

8. Návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení 

9. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení 

10. Prevody a nájmy 

11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy Mestského múzea, p. o. 

12. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK 

SLUŽIEB 

13. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2019 

14. Vyhodnotenie plnenie koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy na rok 2020 

15. Návrh na doplnenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok 

a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 

16. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

17. Rôzne 

18. Interpelácie poslancov  

  

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

že z rokovania sa ospravedlnili poslanci Juraj Pátek, Marián Pátek a Oliver Solga. Niektorí 

poslanci avizovali aj nutnosť skoršieho odchodu z rokovania (v čase okolo 12:00 hod) 

z dôvodu neodkladných pracovných povinností. Tak isto aj on musí v tom čase odísť 

(stretnutie ohľadom DSS).  

 

Následne vysvetlil pravidlá hlasovania , nakoľko v sále nie je hlasovacie zariadenie.  

Poslancom boli dané hlasovacie lístky na ktorých uvedú svoje meno, číslo hlasovania 

a v kolónke zaškrtnú možnosť hlasovania : za, proti, zdržal sa. V prípade ak nechcú hlasovať, 

nevyplnia žiadnu z uvedených možností a hlasovací lístok len podpíšu. Vyplnené a podpísané 

hlasovacie lístky po každom hlasovaní skrutátorky pozberajú, sčítajú a primátor oznámi 
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vyhodnotenie daného bodu. Materiály sa nebudú uvádzať, prejde sa rovno k diskusii – na 

vyzvanie primátora. Prihlasovanie do diskusie – napíše sa zoznam ako sa budú poslanci 

postupne hlásiť. Po každom diskusnom príspevku primátor vyzve na prihlásenie sa poslancov 

k faktickým poznámkam. 

Každý, kto bude diskutovať, prejde k rečníckemu pultu. 

 

Nasledovala kontrola prezenčnej listiny: počet poslancov 25 

            ospravedlnení      3 

            neprítomný 1  (R. Oravec)  

 

Primátor konštatoval, že MsZ je uznášania schopné. 

Do návrhovej komisie (ďalej len NK) predsedajúci navrhol poslancov: Pavol Rybár, Ľubomír 

Uhlár 

 

1.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za; 21 (Alexy, Ľ. Čech, M. Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, 

Kovačovský, Kremský, Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, 

Uhlár, Wagingerová, Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

NK bola schválená 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

Predsedajúci vyzval poslancov k predloženiu návrhov k zmene programu. 

 

Vypustenie bodov z programu: 

 Poslanec Mács 

Návrh vypustiť z rokovania bod programu č. 16. Informácia z činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra  

 

2.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 11 ( Ľ. Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Šmahovský, Štrbová, 

Uhlár,  Žárska) 

Proti: 6 (M. Čech, Grell, Janeček, Kovačovský, Šipoš, Wagingerová) 

Zdržal sa: 4 (Chynoranský, Alexy, Kremský, Rybár) 

Nehlasoval: 0 

Návrh prešiel. 

 

Doplnenie bodov do programu: 

 Primátor 
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Doplniť na rokovanie bod programu č. 7.02 Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 

Nasledovalo hlasovanie  

 

3.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 18 (Alexy, Ľ. Čech, M. Čech, Grell, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, Kremský, 

Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová) 

Proti: 1 (Hidaši) 

Zdržal sa: 2 (Farbula, Žárska) 

Nehlasoval: 0 

Návrh prešiel. 

 

Hlasovanie o programe ako celku so schválenými zmenami. 

 

4.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za; 19 (Alexy, Ľ. Čech, M. Čech, Farbula, Grell, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová,) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( Hidaši, Žárska) 

Nehlasoval: 0 

 

Program rokovania aj so schválenými úpravami prešiel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA&t=345s 

 

2. Informácie primátora  

 

Primátor sa v tomto bode stručne venoval téme „ COVID-19.  

 Informoval o situácii v DSS na Hrnčiarskej ulici.  

 Dezinfekcia verejných priestranstiev - je neefektívna, nakoľko ak sa aj priestor 

vydezinfikuje a prejde tam vzápätí pozitívna osoba, priestor sa okamžite kontaminuje 

a vynaložené finančné prostriedky by nemali žiaden účinok 

 Uvoľňovacie opatrenia – detské ihriská (denná dezinfekcia, kontrola..) nemáme na to 

personálne a ani finančné kapacity. 

 Mesto Pezinok veľmi racionálne vyhodnocuje každé euro ktoré investuje do akého  

opatrenia investuje 

 Finančná podpora – musíme mať pripravené projektové dokumentácie, aby sme sa 

mohli uchádzať o finančnú podporu 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský 

https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA&t=345s
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 Primátor 

 Poslanec Hidaši 

 Primátor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA&t=1490s 

 

3. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona 

vírusu na rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov 

ekonomickej krízy 

 

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

Spracoval:  Ing. Jana Lehocká, prednostka MsÚ  

 

Stanovisko MsR zo dňa 05.05.2020: berie na vedomie s nasledovnými pripomienkami 

p. Alexy : do MsZ 14. 5. 2020 - Upraviť vetu v materiáli na strane č. 10 – VI. Výdavky na 

sanáciu prevádzkových nákladov a požiadaviek budú po dohode so štatutármi školských 

zariadení pokryté z vlastných zdrojov školy. 

- získať predsúhlas, že riaditeľky ZŠ súhlasia s rozpočtovými opatreniami   

p. Rybár: - zmeniť usporiadanie štruktúry dokumentu v nasledujúcom poradí 

1. Zadanie 

2. Aké má ekonomické dopady pandémia na strane výdavkov 

3. Aké má ekonomické dopady pandémia na strane príjmov 

4. Krátkodobé/dlhodobé opatrenia aj v súvislosti s korona vírusom 

p. Hianik, Grell, Opatrenia pre podnikateľov 

A) Odklad nájmu v mestských priestoroch 

B) Vinobranie pre lokálnych podnikateľov 

C) Požiadanie o splátkový kalendár odložených platieb dokonca novembra 2020  

Po rozprave všeobecné pripomienky MsR: Pripraviť nevyhnutné rozpočtové opatrenia do 

MsZ. MsR odporúča MsZ sústrediť sa na scenár s výpadkom 10% 

 

Primátor otvoril k bodu diskusiu: 

 Poslanec Mács 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Poslanec M. Čech – faktická poznámka 

 Poslanec Janečka – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský 

 Primátor 

 Poslanec Alexy 

 Poslanecký návrh č. 1: Preformulovať „ Schvaľuje materiál“ nie berie na 

vedomie 

https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA&t=1490s
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 Poslanecký návrh č. 2: Do konca roka znížiť pre  gastro prevádzky sídliacich 

v priestoroch mesta nájomné o 50% 

 Poslanecký návrh č. 3: Ušetriť na kapitálových výdavkoch v položkách: 

- PD Severný obchvat     - 30 000 

- Sídlisko Za hradbami – parkovanie  -  3 000 

- Križovatka Drevárska   - 15 000 

- Rekonštrukcia chodníkov a nové chodníky  - 10 000 

- Cyklo Pezinok – Limbach   -700 000 

- Nové cyklo trasy, realizácia   -   5 000 

- Hradby     -   4 400 

- Holubyho 22     - 20 000 

- Výmeníkové stanice    - 10 000 

- Detské ihriská     - 20 000 

- MÚSES     - 15 000 

- Alej Štefániková ulica   - 30 000 

- Webové sídlo mesta    -  7 000 

- UŠ centrum a mestský park   - 35 000 

Spolu:              - 904 400 

 

 Poslanecký návrh č. 4: Návrh za športovú a kultúrnu komisiu – vrátenie 

dotácií pre tieto komisie na pôvodnú sumu. 

 

 Poslanecký návrh č. 5: Zaviazať právne oddelenie, aby podali právny výklad, 

či porušenia vo vyúčtovaní dotácií za rok 2019 ktoré nastali bolo zavinené na 

strane prijímateľov, lebo zmluvy išli nad rámec VZN a subjekty neboli 

upovedomené, že v zmluvách je daná podmienka vyúčtovania dotácií na 

projekty 40 dní a aj to len v niektorých prípadoch. Vzhľadom na nejasnosť, kto 

zavinil porušenie podmienok – či úrad, že išiel nad rámec VZN, alebo 

prijímateľ, žiada sa o právne stanovisko, či môže alebo nemôže byť podľa 

platného VZN pridelená týmto subjektom, u ktorých termín zúčtovania nebol 

dodržaný,  dotácia na rok 2020. Termín do 26.5.2020 tak, aby toto stanovisko 

bolo doručené na rokovanie mestskej rady. 

 

 Poslanecký návrh č. 6: Hlasovať o schválení „scenára s výpadkom 10% 

realistický“ 

 

 Primátor 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Poslankyňa Štrbová - faktická poznámka 

 Poslanec Rybár – predseda ekonomickej komisie 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 Primátor 
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 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Poslanec M. Čech – faktická poznámka 

 Poslankyňa Štrbová 

 Poslanecký návrh č. 1: Predložiť aktuálnu organizačnú štruktúru s vyčíslením 

mzdových prostriedkov za január až apríl 2020 a s predpokladom na rok 2020 

s členením po mesiacoch. 

 

 Poslanecký návrh č. 2: Zverejniť a sprístupniť všetky prieskumy a analýzy za toto 

volebné obdobie všetkým poslancom a zároveň v elektronickej podobe aj 

obyvateľom mesta Pezinok v lehote do 10 dní. 

 

 Poslanecký návrh č. 3:  Predložiť na najbližšie rokovanie MsZ ekonomický dopad 

na všetky naše mestské organizácie. 

 

 Poslanec Hidaši  

 Primátor 

 Poslanec Manák – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 

Primátor ukončil diskusiu a požiadal NK, aby dala hlasovať o jednotlivých poslaneckých 

návrhoch. 

 

Návrhová komisia zaznamenala 6 poslaneckých návrhov poslanca Alexyho a 3 poslanecké 

návrhy poslankyne Štrbovej. 

 

1. Poslanecký návrh poslanca Alexyho 

NK:  Preformulovať z „Berie na vedomie“  na  „ Schvaľuje “ 

 

5.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za; 12 (Alexy, Ľ. Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Mizerová, Oravec, Rybár, Šmahovský, 

Štrbová, Uhlár, Žárska,) 

Proti: 7 (M. Čech, Grell, Janeček, Macháč, Manák, Šipoš, Wagingerová) 

Zdržal sa: 2 (Chynoranský, Kovačovský ) 

Nehlasoval: 0 

Poslanecký návrh prešiel 
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2. Poslanecký návrh poslanca Alexyho 

NK: Do konca roka znížiť pre  gastro prevádzky sídliacich v priestoroch mesta 

nájomné o 50% 

 

6.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za; 10 (Alexy, Ľ. Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Mizerová, Oravec, Šmahovský, Štrbová,  

Žárska,) 

Proti: 8 (M. Čech, Grell, Janeček, Kovačovský, Macháč, Manák, Šipoš, Uhlár) 

Zdržal sa: 3 (Chynoranský, Rybár, Wagingerová) 

Nehlasoval: 0 

Poslanecký návrh neprešiel 

 

3. Poslanecký návrh poslanca Alexyho - upravený 

 NK: Ušetriť na kapitálových výdavkoch v položkách: 

- PD Severný obchvat     - 30 000 

- Sídlisko Za hradbami – parkovanie  -  3 000 

- Križovatka Drevárska   - 15 000 

- Rekonštrukcia chodníkov a nové chodníky  - 10 000 

- Nové cyklo trasy, realizácia   -   5 000 

- Hradby     -   4 400 

- Holubyho 22     - 20 000 

- Výmeníkové stanice    - 10 000 

- Detské ihriská     - 20 000 

- MÚSES     - 15 000 

- Alej Štefániková ulica   - 30 000 

- Webové sídlo mesta    -  7 000 

- UŠ centrum a mestský park   - 35 000 

Spolu:              - 204 400 

 

7.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za;10 (Alexy, Ľ. Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Mizerová, Oravec, Šmahovský, Štrbová,  

Žárska,) 

Proti: 10 (M. Čech, Grell, Janeček, Kovačovský, Macháč, Manák, Rybár, Šipoš, Uhlár, 

Wagingerová) 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 1 (Chynoranský, ) 

Poslanecký návrh neprešiel 

 

4. Poslanecký návrh poslanca Alexyho: Návrh za športovú a kultúrnu komisiu – vrátenie 

dotácií pre tieto komisie na pôvodnú sumu. 
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8.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za;10 (Alexy, Ľ. Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Mizerová, Oravec, Šmahovský, Štrbová,  

Žárska,) 

Proti: 9 (M. Čech, Grell, Janeček, Kovačovský, Macháč, Manák, Rybár, Uhlár, 

Wagingerová)  

Zdržal sa: 2 (Chynoranský, Šipoš) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh neprešiel 

 

5. Poslanecký návrh poslanca Alexyho: Zaviazať právne oddelenie, aby podali právny 

výklad, či porušenia vo vyúčtovaní dotácií za rok 2019 ktoré nastali bolo zavinené na 

strane prijímateľov, lebo zmluvy išli nad rámec VZN a subjekty neboli upovedomené, 

že v zmluvách je daná podmienka vyúčtovania dotácií na projekty 40 dní a aj to len 

v niektorých prípadoch. Vzhľadom na nejasnosť, kto zavinil porušenie podmienok – či 

úrad, že išiel nad rámec VZN, alebo prijímateľ, žiada sa o právne stanovisko, či môže 

alebo nemôže byť podľa platného VZN pridelená týmto subjektom, u ktorých termín 

zúčtovania nebol dodržaný,  dotácia na rok 2020. Termín do 26.5.2020 tak, aby toto 

stanovisko bolo doručené na rokovanie mestskej rady. 

 

9.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za; 21 (Alexy, Ľ. Čech, M. Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, 

Kovačovský, Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, 

Uhlár, Wagingerová, Žárska) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

6. Poslanecký návrh poslanca Alexyho: Hlasovať o schválení „scenára 10% realistický“ 

(presuny v rozpočte) 

 

10.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 20 

Za; 10 (Alexy, Ľ.Čech, Grell, Chynoranský, Mács, Rybár, Šmahovský, Štrbová, 

Wagingerová, Žárska,) 

Proti: 5 (M.Čech, Farbula, Macháč, Manák, Mizerová)  

Zdržal sa: 4 (Janeček, Kovačovský, Šipoš, Uhlár) 

Nehlasoval: 1 (Oravec)  

Poslanecký návrh neprešiel 
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1. Poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Predložiť aktuálnu organizačnú štruktúru 

s vyčíslením mzdových prostriedkov za január až apríl 2020 a s predpokladom na rok 

2020 s členením po mesiacoch. 

 

11.hlasovanie: 

Prítomní poslanci : 21 

Za; 19 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, Mács, 

Macháč, Manák, Mizerová, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Žárska,) 

Proti: 1 (M.Čech,)  

Zdržal sa: 1 (Wagingerová) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

2. Poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Zverejniť a sprístupniť všetky prieskumy 

a analýzy za toto volebné obdobie všetkým poslancom a zároveň v elektronickej 

podobe aj obyvateľom mesta Pezinok v lehote do 10 dní. 

 

12.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 20 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Žárska,) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 (Wagingerová) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

3. Poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Predložiť na najbližšie rokovanie MsZ  dopad 

na všetky  mestské organizácie. 

 

13.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 20 

Za; 19 (Alexy, Ľ. Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Janeček, Kovačovský, Mács, 

Macháč, Manák, Mizerová, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Žárska,) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 (Wagingerová) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

Po odhlasovaní poslaneckých návrhoch, dal predsedajúci hlasovať o bode ako celku. 

 

14.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 
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Za; 10 (Ľ.Čech, M.Čech, Grell, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, Macháč, Manák, Rybár,  

Uhlár,) 

Proti: 1 (Mács)  

Zdržal sa: 3 (Šipoš, Šmahovský, Wagingerová) 

Nehlasoval: 7 (Alexy, Farbula, Hidaši, Mizerová, Oravec, Štrbová, Žárska) 

Bod neprešiel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA&t=2930s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-32 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

neschvaľuje 

Analýzu možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na 

rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy 

vypracovanú v zmysle uznesenia MsZ č. 1-24/2020 zo dňa 30.03.2020 

 

Predsedajúci vyhlásil o 11:55 hod.  krátku prestávku.  

 

Po prestávke požiadal poslancov, aby zaujali svoje miesta. Následne po zrátaní prítomných 

poslancov, primátor konštatoval, že je prítomných len 10 poslancov a preto vyhlasuje ešte 15 

minútovú prestávku. Ak nebude ani potom v rokovacej sále dostatok poslancov ( minimálne 

13) bude musieť rokovanie MsZ prerušiť a pokračovanie rokovania MsZ zvolať na iný 

termín. 

 

O 12:50 hod. po sčítaní poslancov – 10 prítomných poslancov – primátor konštatoval, že 

mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné a preto ho prerušuje a po preverení nového 

termínu bude tento oznámený poslancom a verejnosti. Program zasadnutia, ktorý nebol 

prerokovaný sa presúva na nasledujúce zasadnutie MsZ, ktoré za týmto účelom zvolá 

primátor. 

Primátor poďakoval poslancom za účasť a diskusiu, poprial prítomným ešte pekný deň. 

 

 

Dňa 15.05.2020, bol poslancom do e-mailových schránok, primátorom oznámený termín  

presunutého zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorý bol určený na pondelok 18. mája 

2020  so začiatkom o 17:00 hod.  

 

Dňa 18.05.2020 ; od 17:00 h. do 21:15 h. presunuté rokovanie zo zasadnutia MsZ  

v Pezinku zo dňa 14.05.2020 v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku. 

 

Pokračovanie zasadnutia  MsZ otvoril a viedol primátor Ing. arch. Igor Hianik. Privítal 

poslancov a uviedol, že z rokovania sa ospravedlnili poslanci  Marián Pátek a Oliver Solga. 

Poslankyňa Mizerová avizovala neskorší príchod na rokovanie. 

Predsedajúci konštatoval, že prítomných je 21 poslancov a MsZ je uznášania schopné. 

https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA&t=2930s
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Rokovanie MsZ bolo 14.05.2020 prerušené pri bode 4 a týmto bodom rokovanie MsZ dňa 

18.05.2020 pokračuje. 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o 

zmene názvu ulice a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o 

určení názvov ulíc v meste Pezinok 

 

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

Spracoval: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-37/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča MsZ schváliť VZN č. 4/2020 

(počet hlasov ZA 7 zo 7) 

 

Diskusia: 

 Poslanec Manák 

 Poslanecký návrh: Vypustiť z § 2 bod 2 – zmenu názvu ulice z Dr. Štohla na ulicu 

Jána Štohla a teda ponechanie súčasného stavu. Zároveň z bodu 3 vypustiť názov 

Jána Štohla. 

 Poslanec Mács  

 R. Gottschallová, VPO 

 ZPR Šipoš 

 Primátor 

 R. Gottschallová, VPO 

 Primátor 

 

Primátor ukončil diskusiu a vyzval NK aby dala hlasovať. 

NK zaznamenala jeden poslanecký návrh a to poslanca Manáka 

 NK: Vypustiť z § 2 bod 2 – zmenu názvu ulice z Dr. Štohla na ulicu Jána Štohla 

a teda ponechanie súčasného stavu. Zároveň z bodu 3 vypustiť názov Jána Štohla. 

 

15.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 18 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech. Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský 

Kremský, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová  ) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 (Šipoš, Žárska) 

Nehlasoval: 1 (Mács)  

Poslanecký návrh prešiel  

 

Hlasovanie o bode ako celku 

16.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 
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Za; 21 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech. Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová, Žárska  ) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Bod prešiel – schvaľuje s poslanecým návrhom poslanca Manáka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=393s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-33 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1, § 4 ods. 5 písm. s), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o určení názvu novej ulice a o doplnení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok, v znení neskorších 

zmien 

s poslaneckým návrhom Bc. Mareka Manáka 

 

05. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku na  

 čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

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

Spracovali:  Mgr. Katarína Bálintová, právnik MsÚ 

    Mgr. Martin Klemanič, právnik MsÚ 

    Viera Tóthová, referent Školského úradu 

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 14.04.2020: odporúča MsZ 

schváliť v predloženom znení, (počet hlasov za 8 zo 9; zdržal sa 1) 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 14.04.2020: odporúča MsZ schváliť v predloženom 

znení, (počet hlasov za 11 zo 11; zdržalo sa 0)  

Uznesenie MsR zo dňa 05.05.2020: MsR uznesenie 2-38/2020 odporúča MsZ schváliť 

materiál v predloženom znení s týmito pripomienkami:  schváliť navýšenie  na základe  

návrhu riaditeľov jednotlivých inštitúcii, (počet hlasov za 7 zo 7; zdržal sa 0) 

Bod uviedol primátor. Vysvetlil dôvody zvýšenie poplatkov. 

Diskusia: 

 ZPR Wagingerová predkladá poslanecký návrh na základe odporúčania riaditeľok MŠ, 

ZUŠ, a CVČ a aj odporúčania MsR, ktorý hovorí o zvýšení poplatkov viď, príloha  

 Poslanecký návrh: Je prílohou č. 1 k zápisnici 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=393s
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Diskusia ukončená. 

 

NK zaznamenala jeden poslanecký návrh a to poslankyne Wagingerovej, ktorý je prílohou 

č. 1 k zápisnici 

 

17.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 16 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech. Farbula, Grell, Chynoranský, Janeček, Kovačovský 

Kremský, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Uhlár, Wagingerová  ) 

Proti: 2 (Mács, Oravec) 

Zdržal sa: 3 (Hidaši, Šmahovský, Štrbová) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel  

 

Hlasovanie o bode ako celku 

 

18.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 17 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech. Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský 

Kremský, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Uhlár, Wagingerová  ) 

Proti: 2 (Mács, Oravec) 

Zdržal sa: 2 ( Šmahovský, Štrbová) 

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel – schvaľuje s poslanecký návrhom poslankyne Wagingerovej  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=1310s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-34 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v 

znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, 

§ 116 

ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 a ust. § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský 

zákon) a berúc do úvahy ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

06. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=1310s
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Spracovala:  Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu správy miestnych daní 

 

Bez diskusie. 

 

19.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 19 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech. Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský,  

Kremský, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 ( Mács, Oravec) 

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel – berie na vedomie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=1855s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-35 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods. 8, § 14  a § 15 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za marec 2020 

príjmy vo výške 25 590 067 eur, výdavky vo výške 25 590 067 eur 

 

07. 01  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 

 (Havarijná situácia telocvične ZŠ a MŠ Orešie 3) 

 

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

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

Ing. Gabriela Repová, referát projektového riadenia 

Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu správy miestnych daní a poplatkov  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Nasledovalo hlasovanie 

 

20.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 21 

Za; 21 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech. Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský,  

Kremský, Mács, Macháč, Manák, Oravec, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová)   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel - schvaľuje  

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=1855s
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Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-36 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

v znení neskorších predpisov 

schvaľuje rozpočtové opatrenie 

a) Navýšenie kapitálových príjmov o 69 355 € a kapitálových výdavkov o 69 355 € - 

grant na projekt podporený z finančných prostriedkov Okresného úradu Bratislava, odboru 

školstva – Havarijná situácia telocvične ZŠ a MŠ Orešie č. 3, 902 03 Grinava – Pezinok – 

v programe 0D501 

kapitálové príjmy: KZ 111, EK 322 001, akcia 09 11 22 

kapitálové výdavky: KZ 111,FK 09.2.1.1, EK 717 002, akcia 09 11 22, program 9.2.1. 

b) Presun v kapitálových výdavkoch v sume 21 000,00 eur: 

z položky projektová dokumentácia – projekty, FK 06.2.0. ,EK 716 , KZ 46 (RF), program 

1.3, z toho 1000,00 eur na technickú projektovú dokumentáciu. 

na spolufinancovanie projektu Havarijná situácia telocvične ZŠ a MŠ Orešie č. 3, 902 03 

Grinava – Pezinok , FK 09.2.1.1., EK 717 002, akcia 09 11 22, KZ 46 (RF), program 9.2.1. 

 

7.02  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  

        (Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku v Pezinku)  

 

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

Spracovali:  Ing. Ján Záchenský, vedúci odd. výstavby a životného prostredia 

              Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu správy miestnych daní 

 

Bod uviedol primátor. Zdôvodnil fakt na základe čoho sa podáva rozpočtové opatrenie. 

Predsedajúci otvoril k danému bodu diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslanec Mács 

 Ján Záchenský, VOVaŽP 

 Ptimátor 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Ján Záchenský, VOVaŽP 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši  

 Poslanecký návrh : Zmena rozpočtového opatrenia na výšku 431 181, 20 Eur 

v zmysle uzavretej zmluvy 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 Ján Záchenský, VOVaŽP 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Ján Záchenský, VOVaŽP 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Primátor 
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 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a predsedajúci vyzval NK aby dala o bode hlasovať. 

 

NK zaznamenala jeden poslanecký návrh a to poslanca Hidašiho : Zmena rozpočtového 

opatrenia na výšku 431 181, 20 Eur v zmysle uzavretej zmluvy. 

 

21.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 23 

Za; 11 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Mács, Mizerová, Oravec, Šmahovský, 

Štrbová, Žárska  ) 

Proti: 8 (M,.Čech, Janeček, Kovačovský, Manák, J.Pátek, Rybár, Uhlár, Wagingerová 

Zdržal sa: 4 (Chynoranský, Kremský, Macháč, Šipoš) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh neprešiel  

 

Hlasovanie o bode ako celku 

 

22.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 23 

Za; 21 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Grell, Chynoranský, Janeček, Kovačovský Kremský, Mács, 

Macháč, Manák, Mizerová, Oravec, J.Pátek, Rybár, Šmahovský, Štrbová, Šipoš, Uhlár, 

Wagingerová, Žárska  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( Farbula, Hidaši) 

Nehlasoval:   

Bod prešiel - schvaľuje  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-37 /2020 

 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona  

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 

- zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 500.000 € - čerpanie prostriedkov  

rezervného fondu (EK 454) na akciu ,,Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku 

v Pezinku, 

- zníženie kapitálových príjmov o sumu 500.000 € - čerpanie príspevku od BSK (EK 320) na 

akciu ,,Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku v Pezinku  

  

7.03  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  

         (zabezpečenie opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19)  

 

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



MsZ 14. a 18.05.2020                                                                           17 

 

Spracoval:  Ing. Ján Záchenský, vedúci odd. výstavby a životného prostredia 

 

Predkladaný bod v krátkosti uviedol primátor. 

 

Diskusia: 

 Poslanec Mács 

 Poslanecký návrh : Návrh na presun finančných prostriedkov rozpočtového 

opatrenia v bode 7.03 v celkovej výške 87 500 eur bolo hradené z rezervného 

fondu 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslanec Alexy 

 Poslankyňa Štrbová 

 1. Poslanecký návrh: Vypustiť písmeno B) (zníženie bežných výdavkov 17 500 

eur) 

 2. Poslanecký návrh: Presun bežných výdavkov 32 500 rozdeliť: 12 500 ponechať 

v športe a potrebu čiastky 32 500 z 08.1.0 – 642001 Ostatné činnosti v športe 

rozdeliť: 12 500 vykryť z položky 12.2.2. – 635006 – Údržba detských ihrísk  

  20 000 z položky 08.1.0. – 642001 presun na 10.9.0-13.14 t.j. ponechať. 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 

 Poslankyňa Žárska 

 Primátor 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Primátor 

 Ján Záchenský, VOVaŽP 

 Poslanec Oravec 

 ZPR Šipoš 

 Primátor 

 ZPR Wagingerová – faktická poznámka 

 Poslanec Mács 

 Poslanec Rybár 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Janeček 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula 

 Primátor 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 
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 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš 

Primátor ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu aby dala hlasovať o jednotlivých 

poslaneckých návrhov a o bode ako celku. 

 

NK zaznamenala 3 poslanecké návrhy: jeden PN poslanca Mácsa a dva PN poslankyne 

Štrbovej. 

 

Poslanecký návrh poslanca Mácsa : presun finančných prostriedkov rozpočtového 

opatrenia v bode 7.03 v celkovej výške 87 500 eur, aby bolo hradené z rezervného fondu 

 

23.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 23 

Za; 10 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Mizerová, Oravec, Šmahovský, Štrbová, 

Žárska)   

Proti: 8 (M.Čech, Grell, Janeček, Macháč, Rybár, Šipoš, Uhlár, Wagingerová) 

Zdržal sa: 5 (Chynoranský, Kovačovský, Kremský, Manák, J.Pátek) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh neprešiel  

 

1. Poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Vypustiť písmeno B) (zníženie bežných 

výdavkov 17 500 eur) 

 

24.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 23 

Za; 13 

Proti: 6 

Zdržal sa: 4 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

Po dôkladnom prepočítaní hlasovacích lístkov (pri písaní zápisnice) bol zistený rozdiel 

v počte hlasovacích lístkov, ktorými poslanci vyjadrili svoj názor „ za“ a „proti“ 

 

Prítomní poslanci : 23 

Za; 11 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Hidaši, Mács, Macháč, Mizerová, Oravec, Šmahovský, 

Štrbová, Žárska)   

Proti: 6 (M.Čech, Grell, Janeček, Manák, Rybár,  Uhlár, ) 

Zdržal sa: 6 (Chynoranský, Kovačovský, Kremský,  J.Pátek, Šipoš, Wagingerová) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh neprešiel  
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2. Poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Presun bežných výdavkov 32 500 rozdeliť: 

12 500 ponechať v športe a potrebu čiastky 32 500 z 08.1.0 – 642001 Ostatné činnosti 

v športe rozdeliť: 12 500 vykryť z položky 12.2.2. – 635006 – Údržba detských ihrísk  

   20 000 z položky 08.1.0. – 642001 presun na 10.9.0-13.14 t.j. ponechať. 

 

25.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 23 

Za; 11 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Hidaši, Chynoranský, Mács,  Mizerová, Oravec, Šmahovský, 

Štrbová, Žárska)   

Proti: 5 (M.Čech,  Janeček, Manák, Rybár,  Uhlár, ) 

Zdržal sa: 7 (Grell, Kovačovský, Kremský, Macháč,  J.Pátek, Šipoš, Wagingerová) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh neprešiel 

 

Presedajúci dal hlasovať o bode ako celku. 

 

26.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 23 

Za; 22 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Chynoranský, Janeček, Kovačovský 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, Mizerová, Oravec, J.Pátek, Rybár, Šmahovský, Štrbová, 

Šipoš, Uhlár, Wagingerová, Žárska  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Hidaši) 

Nehlasoval:  0 

Bod prešiel - schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=1964s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-38 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona  

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 

presun bežných výdavkov v sume 20 000,- € - z položky 06.2.0 – 635006 Občianske projekty 

v Pezinku na položku 10.9.0-13.14 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované – COVID 19, 

presun bežných výdavkov v sume 32 500,- € - z položky 08.1.0 – 642001 Ostatné činnosti 

v športe – podpora športu dotácie na položku 10.9.0-13.14 Sociálne zabezpečenie inde 

neklasifikované – COVID 19, 

presun bežných výdavkov v sume 12 500,- € - z položky 08.2.0 – 642001 Ostatné činnosti 

v kultúre – dotácie na kultúru na položku 10.9.0-13.14 Sociálne zabezpečenie inde 

neklasifikované – COVID 19, 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=1964s
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presun bežných výdavkov v sume 5 000,- € - z položky 08.4.0 – 6642002 Príspevky 

neziskovým organizáciám – sociálna pomoc na položku 10.9.0-13.14 Sociálne zabezpečenie 

inde neklasifikované – COVID 19. 

 

zníženie bežných výdavkov v sume 17 500,- € - z položky 08.1.0 – 642001 Ostatné činnosti 

v športe – podpora športu dotácie. 

 

Primátor vyhlásil krátku prestávku 

Po prestávke primátor požiadal poslancov, aby zaujali svoje miesta. Následne po zrátaní 

prítomných poslancov,  konštatoval, že prítomných je 21 poslancov a v rokovaní MsZ sa 

môže pokračovať. 

 

8. Návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení 

 

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

Spracoval:  Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Diskusia: 

 Poslanec Oravec 

 Navrhuje hlasovať o jednotlivých navrhovaných členov do komisie  pre udeľovanie 

mestských ocenení  

Primátor požiadal NK aby dala hlasovať o poslaneckom návrhu poslanca Oravca: Hlasovať 

o jednotlivých navrhovaných členov osobitne 

 

27.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 8 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Kremský, Mács,  Oravec, Štrbová, Žárska)   

Proti: 9 (M.Čech, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, Manák, J.Pátek, Rybár,  Uhlár, 

Wagingerová ) 

Zdržal sa: 5 (Grell, Hidaši, Macháč, Šipoš, Šmahovský) 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh neprešiel 

 

NK dala hlasovať o bode ako celku, tak ako bol predložený 

 

28.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 19 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová)   

Proti: 2 (Oravec, Mács) 

Zdržal sa: 1 (Žárska) 

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel –  volí 
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https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=9292s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-39 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

a § 9 ods. 1 VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach, v znení VZN č. 2/2010 a VZN 2/2011 

volí za členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení 

1) Mgr. Ján Ragula 

farár Rímskokatolíckeho farského úradu v Pezinku 

2) Mgr. Vladimír Kmošena 

farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru Pezinok 

3) PhDr. Martin Hrubala, PhD. 

riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku  

4) Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. 

profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

5) Mgr. Monika Luknárová 

riaditeľka Pezinského kultúrneho centra 

 

09. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení 

 

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

Spracoval:  Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, Predsedajúci dal hlasovať o materiáli, tak ako bol 

predložený. 

 

29.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 19 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Macháč, Manák, J.Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová)   

Proti: 2 (Oravec, Mács) 

Zdržal sa: 1 (Žárska) 

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel – a) berie na vedomie, b) volí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=9672s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-40 /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 10. Komisii IT a SMART riešení 

(a) berie na vedomie 

 vzdanie sa členstva člena: Marián Paul 

(b) volí 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=9292s
https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=9672s
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za člena: Aleš Volanka 

10. Prevody a nájmy 

 10.01 prevod nehnuteľností 

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

Spracovala:  Mgr. Karolína Farkašová, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy č. 2.8. zo dňa 30.01.2020: 

komisia neodporúča schváliť prevod pozemku (hlasovanie: za 0, proti: 6, zdržal sa: 0). 

 

Stanovisko MsR: Uznesenie MsR č. 2-24/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR neodporúča schváliť 

prevod pozemku (hlasovanie: za: 0, proti: 4, zdržal sa: 2, abs.: 2). 

 

Bod uviedol primátor. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

30.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 1 (Šipoš)   

Proti: 17 (Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Janeček, Kremský, Mács, Macháč, 

Manák, J. Pátek, Rybár, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová, Žárska) 

Zdržal sa: 4 (Alexy, Chynoranský, Kovačovský, Oravec,) 

Nehlasoval: 0  

Bod neprešiel – neschvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-41 /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 prevod nehnuteľností 

Navrhovatelia:       F. L.  

Š. L. 

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

Predmet:  Odkúpenie novovytvorenej časti pozemku, v katastrálnom území 

Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: F. P. Drobiševa, parc. KN reg. "C" č. 

2027/88, druh: Zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 81 m
2
, na LV č. 4234 vo vlastníctve 

mesta Pezinok, vytvorená GP č. 134/2019.  

Pozemok z ktorého bude parcela č. 2027/88 odčlenená je pozemok v katastrálnom území 

Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: F. P. Drobiševa, parc. KN reg. "C" č. 2027/1, 

druh: Zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31.979 m
2
, zapísaný na LV č. 4234 vo 

vlastníctve mesta Pezinok. 
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Kúpna cena:   2.510,- € za celý predmet prevodu; t.j. cca 30,98 €/m2 (Cena bola 

určená znaleckým posudkom č. 14/2019 vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Kovačovským, 

dňa 18.12.2019) 

Účel:            Odkúpenie pozemkov k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľnosti 

Spôsob prevodu:   Prevod v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb., t. j. priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu – t. j. znaleckého posudku.  

 

10.02 nájom nehnuteľností 

 

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

Spracoval:  Mgr. Martin Klemanič, právnik MsÚ v Pezinku  

 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy č. 2.9. zo dňa 30.01.2020: 

komisia neodporúča schváliť nájom nehnuteľnosti priamym prenájmom (hlasovanie: za 0, 

proti: 6, zdržal sa: 0). 

 

Stanovisko MsR: Uznesenie MsR č. 2-22/2020 zo dňa 04.02.2020: MsR neodporúča schváliť 

nájom nehnuteľnosti priamym prenájmom (hlasovanie: za: 0, proti: 5, zdržal sa: 0, abs.: 3). 

 

Bod uviedol primátor. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

31.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 0 

Proti: 20 (Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Chynoranský, Grell, Hidaši, Janeček, Kremský, 

Kovačovský, Mács, Macháč, Manák, J. Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová, Žárska) 

Zdržal sa: 2 (Alexy, Oravec,) 

Nehlasoval: 0  

Bod neprešiel – neschvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-42 /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 nájom nehnuteľností 

Nájomník: M. K.   

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

Predmet: Nájom nehnuteľnosti (časti Pozemku vo vlastníctve mesta Pezinok" p.č. 6584/1 

výmera 49493 m2, druh pozemku Ostatná plocha, podľa LV č. 4234, v katastrálnom území 

Pezinok, rekreačná oblasť Stupy, o rozlohe cca 1076 m
2
 za účelom individuálnej rekreácie 

a dlhodobého parkovania dvoch motorových vozidiel. V prípade ak Mesto to schváli, tak 
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umiestnenie šopy s príslušenstvom na drevo o rozlohe 15m
2
 bez pevného základu (voľne 

položenej). 

Nájomné:   2 eur za m
2
 a rok (obvyklé nájomné) 

Doba nájmu:   doba neurčit 

Spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom:  

prenechávanie majetku do nájmu, podľa § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 

prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu. 

 

10.03 Nájom nebytového priestoru pre Malokarpatskú knižnicu 

 

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

SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-44/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča MsZ schváliť nájom 

nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(počet hlasov ZA 6 zo 6; Abs. 1) 

 

Bližšie informácie k predkladanému materiálu predniesol predsedajúci. Upozornil na fakt, že 

sa jedná o osobitý zreteľ a na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

32.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 22 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, Oravec, J. Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová, Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel – schvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-43 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

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

schvaľuje nájom nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predmet nájmu:  nebytový priestor v budove na Cajlanskej 88 v Pezinku, súpisné číslo 

1949 na p.č. 1547/2, popis stavby: Škola, zapísaná na liste vlastníctva č. 4234, v katastrálnom 

území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok: 

miestnosť, trieda (s oknami obrátenými do ulice), prislúchajúce chodby, WC, 

výmera 78,50 m2 

Nájomca:  Malokarpatská knižnica v Pezinku, príspevková organizácia BSK 
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Sídlo: Holubyho 5, 902 01 Pezinok, 

IČO: 00513032, 

štatutárny orgán: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka 

Prenajímateľ:   Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00 305 022 

Nájomné:   1 euro ročne  + 

Prevádzkové náklady: za energie (plyn, elektrina, voda), formou zálohových platieb 

Doba nájmu:  doba neurčitá, s 3 mesačnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu 

Účel nájmu:   poskytovanie knižničných, výpožičných a informačných služieb 

a realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí pobočky knižnice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=9800s 

 

11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy  

Mestského múzea v Pezinku, p. o. 

 

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

SPRACOVAL: Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-39/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča 

schváliť zverenie majetku Mesta Pezinok do správy správcu, ktorým je príspevková 

organizácia Mesta Pezinok Mestské múzeum v Pezinku (hlasovanie: za 7, proti: 0, zdržal sa: 

0, abs.: 0) 

 

Primátor vyzval poslancov na diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslanec Hidaši 

 Riaditeľ MPS Chudý 

 VMO Ruppertová 

 Primátor 

 VMO Ruppertová 

Do diskusie sa už nikto ďalší neprihlásil a primátor dal o danom bode hlasovať. 

 

33.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 22 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, Oravec, J. Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová, Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel – schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=10236s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=9800s
https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=10236s
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Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-44 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

a § 5 ods. 1 VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

schvaľuje 

zverenie majetku Mesta Pezinok do správy správcu, ktorým je príspevková organizácia Mesta 

Pezinok,  Mestské múzeum v Pezinku 

 

Predmet: zverenie časti stavby so súpisným číslom 121 postavenej na pozemku – parcele 

registra „C“ s parcelným číslom 4680 o výmere 295 m², druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, druh stavby: budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, nachádzajúcej sa 

v okrese: Pezinok, obci: Pezinok, katastrálnom území: Pezinok, zapísanej na LV č. 4234, 

lokalita: Kollárova ulica 1, konkrétne: 

miestnosti č. 303 o výmere 12,98 m² na 3. poschodí, názov miestnosti: sklad, 

miestnosti č. 304 o výmere 55,79 m² na 3. poschodí, názov miestnosti: sklad, 

miestnosti č. 305 o výmere 66,87 m² na 3. poschodí, názov miestnosti: sklad, 

a to v zmysle priloženej situácie. 

Deň účinnosti zverenia majetku do správy: bezodkladne po schválení 

Doba zverenia majetku do správy:  neurčitá 

Účel zverenia majetku do správy:  využitie v rámci predmetu činnosti správcu 

Hodnota majetku ku dňu yverenia:  obstarávacia cena 35890,80 EUR 

Vymedzenie nehnuteľného majetku, ktorý spravuje Mestské múzeum v Pezinku sa upraví 

dodatkom k Zriaďovacej listine zo dňa 28.02.2003. 

 

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) 

  

Daný bod uviedol primátor a otvoril k nemu diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 Poslanecký návrh: Spracovať koncepciu rozvoja Mestského podniku služieb do 

septembrového zastupiteľstva 2020. Zodpovedný: riaditeľ MPS 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský 

 Riaditeľ MPS Chudý 

 Poslanec Grell – faktická poznámka 
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 Poslanec Mács 

 Riaditeľ MPS Chudý 

 Primátor 

 Riaditeľ MPS Chudý 

 Primátor 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Primátor 

 Riaditeľ MPS Chudý 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Hidaši 

 Riaditeľ MPS Chudý 

 Primátor 

Predsedajúci ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu aby dala o materiáli hlasovať 

 

NK zaznamenala jeden poslanecký návrh poslankyne Žárskej: 

Spracovať koncepciu rozvoja Mestského podniku služieb do septembrového 

zastupiteľstva 2020. Zodpovedný: riaditeľ MPS 

a dala o ňom hlasovať. 

 

34.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 20 (Alexy, Ľ.Čech, Farbula, Grell, Hidaši, Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, Oravec, J. Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Žárska) 

Proti: 1 (M. Čech) 

Zdržal sa: 1 (Wagingerová)  

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

Primátor dal hlasovať o bode ako celku aj so schváleným poslaneckým návrhom. 

 

35.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 19 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Grell,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, Kremský, 

Macháč, Manák, Oravec, J. Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová, 

Žárska) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 (Farbula, Fidaši, Mács)  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel – ukladá a schvaľuje 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-45 /2020 

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

ukladá 

riaditeľovi RNDr. Dušanovi Chudému spracovanie koncepcie rozvoja MESTKSÉHO 

PODNIKU SLUŽIEB na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku  

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 

 

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 

 

Bez diskusie. 

 

36.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 19 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Macháč, Manák, J. Pátek, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, Wagingerová, 

Žárska) 

Proti: 1 (Mács)  

Zdržal sa: 2 ( Hidaši, Oravec)  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel –  schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=10614s 

  

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-46 /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 

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

dôvodovej správy 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=10614s
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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 1 710,- € - z položky Poistné do sociálnej poisťovne 25,2%, 

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

v sume    369,- € - z položky Stravovanie. 

 

 

13. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2019  

 

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

Spracoval:   Ing. Erika Liptáková, vedúca odd. propagácie, komunikácie a IT 

   Mgr. Peter Vlasák, referent propagácie 

 

Podklady dodali: Ing. Peter Feder, (poverený riadením PKC), PhDr. Petra Pospechová 

(riaditeľka Mestského múzea v Pezinku); Mgr. Zuzana Majerníková (riaditeľka CVČ); 

Zuzana Andelová (riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa); Peter Bittner (konateľ, riaditeľ TV 

PEZINOK); Veronika Němcová (Schaubmarov mlyn); PhDr. Martin Hrubala (riaditeľ 

Malokarpatského múzea v Pezinku); Mgr. Daniela Tóthová (riaditeľka Malokarpatskej 

knižnice v Pezinku) 

Primátor k predloženému materiálu otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský 

 Poslankyňa Žárska 

 Poslanecký návrh: Spracovať koncepciu rozvoja kultúry a kultúrneho života do 

novembrového mestského zastupiteľstva. Zodpovedná riaditeľka PKC  

Diskusia bola ukončená a NK dala hlasovať o poslaneckom návrhu poslankyne Žárskej. 

 

37.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 21 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Macháč, Manák, Mács, J. Pátek, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár,  

Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Wagingerová,)  

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

Hlasovanie o bode ako celok 
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38.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 22 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Macháč, Manák, Mács, J. Pátek, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová,  Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel - berie na vedomie s PN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=12223s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-47 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods. 8, § 14  a § 15 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2019 

S poslaneckým návrhom pani poslankyne. E. Žárskej – Spracovať koncepciu rozvoja kultúry 

a kultúrneho života do novembrového MsZ 2020. Zodpovedná riaditeľka PKC. 

 

14. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy 

na rok 2020 

 

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

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

   Mgr. Peter Vlasák, referent propagácie 

 

Na úvod dal primátor slovo Ing. Liptákovej (ako spracovateľke materiálu), ktorá upozornila 

poslancov na 2 opravy v texte. 

Predsedajúci otvoril k téme diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 Poslanecký návrh: Spracovať koncepciu komunikačnej stratégie vrátane štatútu 

časopisu Pezinčan a taktiež mestskej televízie do septembrového zastupiteľstva 2020 

 Poslanec Šmahovský 

 VOPK a IT Liptáková (požiadala poslankyňu Žársku o zmenu termínu spracovania 

koncepcie Komunikačnej stretégie) 

 Poslankyňa Žárska – upravila PN: Spracovať koncepciu komunikačnej stratégie 

vrátane mestskej televízie do novembrového zastupiteľstva a štatút časopisu Pezinčan 

do septembrového zastupiteľstva 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=12223s
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Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a tak predsedajúci vyzval NK, aby dala o materiáli 

hlasovať. 

 

 NK dala hlasovať o poslaneckom návrhu poslankyne Žárskej: Spracovať koncepciu 

komunikačnej stratégie vrátane mestskej televízie do novembrového zastupiteľstva 

a štatút časopisu Pezinčan do septembrového zastupiteľstva 2020 

 

39.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 22 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Macháč, Manák, Mács, J. Pátek, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár,  

Wagingerová, Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0  

Poslanecký návrh prešiel 

 

Predsedajúci dal hlasovať o bode ako celku 

 

40.hlasovanie:  

Prítomní poslanci : 22 

Za; 22 (Alexy, Ľ.Čech, M.Čech, Farbula, Grell, Hidaši,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, 

Kremský, Mács, Macháč, Manák, J. Pátek, Oravec, Rybár, Šipoš, Šmahovský, Štrbová, Uhlár, 

Wagingerová,  Žárska) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Bod prešiel - berie na vedomie s PN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=12648s 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-48 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods. 8, § 14  a § 15 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy na rok 2020 

S poslaneckým návrhom pani poslankyne E.. Žárskej 

Spracovať: Koncepciu komunikačnej stratégie vrátane mestskej televízie (TV Pezinok) do   

novembrového MsZ 2020 

Štatút časopisu Pezinčana do septembrového MsZ 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=12648s
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15. Návrh na doplnenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov 

organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 

 

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

Spracovala:  Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-47/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča 

schváliť doplnenie článku IX. Splnomocnenec pre etiku Etického kódexu volených 

predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok v znení „V čase neprítomnosti hlavného kontrolóra 

funkciu splnomocnenca pre etiku zastáva referent Útvaru hlavného kontrolóra.“ a Etického 

kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Pezinok v znení „V čase neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu 

splnomocnenca pre etiku zastáva referent Útvaru hlavného kontrolóra.“ (hlasovanie: za 5, 

proti: 0, zdržal sa: 1, abs.: 1) 

Predkladaný bod v krátkosti uviedol primátor a otvoril k nemu diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslanec Mács 

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, primátor ju ukončil a následne dal 

o predloženom bode hlasovať. 

 

41.hlasovanie 

Prítomní poslanci : 22 

Za; 14 M.Čech, Farbula, Grell,  Chynoranský, Janeček, Kovačovský, Kremský, Manák, 

Macháč, J. Pátek,  Rybár, Šipoš, Uhlár, Wagingerová, ) 

Proti: 3 (Mács, Oravec, Žárska) 

Zdržal sa: 4 (Alexy, L.Čech, Hidaši, Šmahovský) 

Nehlasoval: 1 (Štrbová) 

Bod prešiel - schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=13364s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-49 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

a) schvaľuje 

doplnenie článku IX. Splnomocnenec pre etiku Etického kódexu volených predstaviteľov 

samosprávy Mesta Pezinok v znení „V čase neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu 

splnomocnenca pre etiku zastáva referent Útvaru hlavného kontrolóra.“ 

b) schvaľuje 

doplnenie článku IX. Splnomocnenec pre etiku Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok 

a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok v znení 

https://www.youtube.com/watch?v=ds3X01Kr574&t=13364s
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„V čase neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu splnomocnenca pre etiku zastáva referent 

Útvaru hlavného kontrolóra.“ 

 

16. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Bod bol pri schvaľovaní programu z rokovania vypustený. 

 

17. Rôzne 

V bode sa nenachádzal žiaden materiál 

 

18. Interpelácie poslancov 

 

 Poslanec Manák 

 Zber papiera – dostal otázku, že kam môžu obyvatelia vyviesť papierový odpad. 

Bolo im povedané, že firma Marius Pedersen, a.s. neberie tento papier od občanov 

a tak sa pýta kam ho obyvatelia môžu odovzdávať. 

 Krížna ulica – krátka súkromná cesta, ktorá vedie pozdĺž potoka a na konci tej 

cesty je reťaz. Je tá reťaz v súlade s pravidlami, či tam nie je načierno, pretože 

zabraňuje prejazdu záhradkárom, prípadne nejakej pohotovosti. Môže tam byť 

reťaz umiestnená – jedná sa o pozemok 950/4 

 Poslanec Hidaši 

 Neplatiči mesta Pezinok – Marek Botan, kde nie je určený trvalý pobyt, 

(predpokladá, že bude asi len mesto Pezinok) a na také isté meno bola uzavretá 

zmluva na prenájom kameňolomu, čo je v rozpore s uznesením, ak sa jedná 

o identickú osobu (v zmluve je trvalý pobyt uvedený Mýtna ulica, ale to je len 

prevádzka autoservisu), žiada o preverenie 

 ZPR – upozornil interpelujúcich poslancov, aby uviedli vo svojich interpeláciách koho 

konkrétne interpelujú ( zodpovedného zamestnanca, vedúceho odd., organizáciu...) 

 Poslanec M. Čech 

 Otázka ohľadom situácie na parkovisku pri trhovisku v Pezinku – bol upozornený 

obyvateľmi, ktorí tam v okolí bývajú, že by bolo vhodné tam umiestniť kameru, 

alebo posilniť hliadky MsP, nakoľko sa tam rozmáha nekalá činnosť, ktorá 

vzbudzuje obavy obyvateľov, ktorí tam bývajú. Parkovisko je v centre mesta 

a bolo by dobré, aby sa parkovisko upratalo. 

 Poslanec Kremský 

 Rieši sa nejakým spôsobom dopravná situácia na križovatke Limbašská – 

Bratislavská pri Kaufflande, lebo už v minulosti upozorňoval, že tam tá súhra 

semaforov je nastavená tak, že, vznikajú tam nebezpečné situácie  keď zasvieti 

zelená pre jeden smer, tak len veľmi tesne pred tým opačný smer dostane červenú 

a veľa krát sa stáva, že autá vbehnú do križovatky a ešte prechádzajú auta z iného 

smeru. Trvá to už niekoľko mesiacov a doteraz tam nenastalo zlepšenie. Obáva sa 

aby tam nenastali vážne havárie. 

 Poslanec Mács 

 1. Otázka pre prednostku – Aký je postoj odborov k novej organizačnej štruktúre 
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 2. Na ktorom úseku alebo kde je teraz zaradená Mgr. Sameková, či patrí pod 

právne oddelenie alebo či je zaradená niekde inde 

 Otázka na primátora – Akým spôsobom Mesto odpovedalo pani Lobbovej na jej 

list, v ktorom nás informovala o situácii v Kučišdorfe a akým spôsobom sa 

odpovedalo pánovi Borzovi, ktorý v podobnej tématike zasa rozoberal tématiku 

rodinných domov. 

 Poslanec Oravec 

 Bola podaná sťažnosť a žiadosť ohľadom investičnej akcie výstavby cyklo 

chodníka Pezinok – Limbach a ÚHK kontaktoval primátora mesta a tiež 

viceprimátora v súvislosti s vybavením tohto podania a prisľúbili, že predmetné 

podanie bude vybavené v jeho gescii. Zaujíma ho, či sa už v tom niečo koná 

a ohľadom čoho to bolo. 

 Poslanec Šmahovský 

 Dva podnety občanov: 

1. Podnet občana Jaroslava Šandtnera z Myslenickej ulice, ktorý ho upozornil na 

to, že na križovatke Myslecká ulica – Grobská cesta (pred jeho domom) je na 

telese miestnej komunikácie (hlavná cesta) prepadnutý hydrant a obáva sa, že 

je v tomto priestore nejaká diera, lebo sa mu trasie celý dom. Prosí odd. 

Výstavby a životného prostredia, aby na túto skutočnosť upozornilo orgán 

BSK, ktorý toto má v gescii. 

2. Podnet občanov Družstevnej ulice (konkrétne Tahotných), ktorí na tejto ulice 

bývajú, ale oproti nim majiteľ má prerastenú vŕbu, ktorá presahuje do 

elektrického vedenia - ohrozuje toto elektrické vedenie a zároveň aj  

osvetlenie.  Zabraňuje aby toto osvetlenie bolo účinné a obyvatelia požadujú, 

aby sa v tejto veci konalo, či už upozornením majiteľa pozemku na ktorom je 

vŕba, alebo nejakým iným spôsobom (zrezaním konárov, ktoré presahujú alebo 

nejakým iným spôsobom sa to ošetrilo)Minulý rok Mesto už toto riešilo tým 

spôsobom, že požiadalo majiteľa, že sa tá vŕba zrezala a dalo sa tam predĺžené 

rameno verejného osvetlenia, ale stále to nestačí a majiteľ pozemku je veľmi 

ťažko komunikatívny. 

 Poslankyňa Štrbová 

 Interpelácia na riaditeľa MPS D. Chudého – týka sa to zámockého parku. Niekedy 

sa stáva, že bránka je zaseknutá a ľudia nechodia do parku. Žiada, či je možné tam 

dať informačnú tabuľu od kedy do kedy a za akých podmienok v tomto režime 

funguje  

 Otázka ohľadom svetelnej križovatky Moyzesova – Holubyho. V prípade 

motorkárov -  táto ich nezasníma a nepreskočí červená na zelenú. Stalo sa, že tam 

ostali stáť aj keď celý cyklus prebehol. Žiada preveriť a prenastaviť. 

 Poslanec Alexy 

 Interpelácia na základe udalostí, ktorá sa udiali na rokovaní MsZ 14.05.2020 

v rámci diskusie. Interpelácia bola písomne odovzdaná a je súčasťou zápisnice 

ako príloha č.2 
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Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, primátor poďakoval poslancom za účasť 

a zaželal im ešte pekný večer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________      _______________________ 

Ing. arch. Igor Hianik     Ing. Jana Lehocká 

      primátor                   prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala. Mária Odehnalová 
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Poslanecký návrh: Mária Wagingerová.

Na základe odporúčania p. riaditeľok MŠ, ZUŠ a CVČ a aj odporúčania MsR predkladám 

poslanecký návrh, ktorý hovorí o zvýšení poplatkov následovně:

Porovnanie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Škola / 
šk.zariadenie

Druh príspevku pre nasledovnú skupinu 
(občania s trvalým pobytom v Pezinku majú ď’avu vo výške 

príspevkov)

Pôvodná
výška

príspevku v 
€/mesačne

Riaditeľkami 
navrhovaná výška 

príspevku v € / 
mesačne

Navýšenie 
o v€/ 

mesačne

a) Dieťa a jeho zákonný zástupca majú TPv Pezinku 25,00 30,00 5,00 €
Druhé a ďalšie dieťa v MŠ majú TP v Pezinku 12,50 ruší sa zvýhodnenie .

MATERSKÉ
ŠKOLY

§1
b) Zákonný zástupca dieťaťa jc zamestnancom organizácie v 

zriad’ovateľskej pôsobnosti Mesta Pczinok

25,00 30,00
5,00 e

c) Ostatné prípady 150,00 150,00 o,oo e
d) Prípad hodný osobitného zreteľa 25,00 30,00 5,00 e
la)

Prípravne štúdium:

dieťa a jeho zákonný zástupca majú TP v Pezinku 10,00 12,00 2,00 €
dieťa a jeho zákonný zástupca nemajú TP v Pezinku 13,00 18,00 5,oo e

lb) Základné štúdium - individuálna forma:

dieťa a jeho zákonný zástupca majú TP v Pezinku 12,00 15,00 3,00 €
dieťa a jeho zákonný zástupca nema jú TP v Pezinku 14,00 20,00 6,00 €

lc) Základné štúdium - skupinové vyučovanie:

Základná dieťa a jeho zákonný zástupca majú TP v Pezinku 10,00 12,00 2,00 €
§2 dieťa a jeho zákonný zástupca nemajú TP v Pezinku 12,00 18,00 6,00 €

2a) Študujúca dospelá osoba od 18 rokov s TP v Pezinku 15,00 20,00 5,00 €
Študujúca dospelá osoba od 18 rokov bez TPv Pezinku 18,00 30,00 12,00 e

2b) Ostatné dospelé osoby s TP v Pezinku 30,00 30,00 0,00 e
Ostatná dospelé osoby bez TP v Pezinku 33,00 45,00 12,00 €

3
Pri predložení dokladu o hmotnej núdzi sa príspevok neuhádza na 
základe rozhodnutia riaditeľa

4 Ak z jednej rodiny navštevuje ZUŠ 3 a viac detí, riaditeľ školy
rozhodne o znížení výšky úhrady

o 50% na dieťa 
v príslušnom 

odbore

o 25% na dieťa v 
jednom odbore

Školský klub detí 

§3
bez zmien - v znení návrhu VZN č. 5/2020

IíiA

dieťa navštevujúce MŠ, ak má aj so zákonným zástupcom TP v
Pezinku do 6,00 do 8,00 2,00 e

Centrum 
voľného času

§4

dieťa navštevujúce MŠ nemá aj so zákonným zástupcom TP v
Pezinku do 7,00 do 10,00 3,00 €

ib)

žiak ZŠ alebo SŠ, ak má aj so zákonným zástupcom TP v Pezinku
do 7,00 do 9,00 2,00 €

žiak ZŠ alebo SŠ, ak nemá aj so zákonným zástupcom TP v Pezinku do 8,00 do 11,00 3,00 €
Dospelá osoba od 18 rokov, ak má TP v Pezinku do 25,00 bez zmeny 0,00 €

Dospelá osoba od 18 rokov, ak nemá TP v Pezinku do 26,00 bez zmeny 0,00 €
3 a 4 bez zmien - v znení VZN č. 5/2020

5 vkladá sa : Výška príspevku za Letný tábor X 17,00 €/deň
Školská jedáleň

____ íl____
bez zmien - v znení návrhu VZN č. 5/2020

Mgr. Máriá Wagingerová
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Interpelácia v súvislosti s verejným vyhlásením poslanca, súvisiaca s funkciou poslanca

Vážený pán primátor, Vážená pani viceprimátorka, Vážený pán viceprimátor, Vážené kolegyne 

poslankyne, Vážení kolegovia poslanci, dámy a páni.

Dovoľte mi prečítať moje osobné verejné vyhlásenie, ktoré zakladá podstatu interpelácie. Vzniklo na 

podnet vyjadrení viceprimátora pána Mariana Šipoša a následne primátora pána Igora Hianika na zasadnutí 

zastupiteľstva dňa 14.5.2020 v rámci rozpravy, kde odznelo z ich úst nasledovné (prepis videozáznamu):

Viceprimátor Marian Šipoš:

„... treba rešpektovať etický kódex. Ak sa tu priamym kontaktom prihovára za dotácie do svojich klubov na 

športové činnosti atak ďalej, tak treba si preštudovať etický kódex a keď vystupuje v diskusii, nemal by 

otom hlasovať. Druhá vec je - iba tak poviem - že aj ja mám, som štatutárom kultúrnej ustanovizne 

a napĺňam etický kódex, tak si nežiadam a nepýtam peniaze z mestského rozpočtu, aby som potom na úkor 

strategických a iných vážnych vecí, ktoré má mesto plniť, presadzoval to, aby moje kluby alebo kultúrne 

ustanovizne boli cez mesto podporované"

Na čo bezprostredne reagoval pán primátor:

„Toto bola podľa mňa veľmi trefná poznámka, pretože keď sa pozrieme koľko poslancov má kluby, alebo 

rôzne aktivity kde si žiada dotácie, je to na zamyslenie naozaj potom voči strategickým dokumentom.... “

Vážené dámy a páni. Neviem, či sa mám smiať, alebo plakať nad týmto čo bolo povedané oboma pánmi. 

Možno nás súdia podľa príslovia „podľa seba súdim teba" - alebo neviem podľa čoho. Ja osobne sa dôrazne 

dištancujem od akéhokoľvek obviňovania z klientelizmu, či presadzovania osobných záujmov. Vždy som bol 

nestranný a apolitický v pravom slova zmysle. Vždy, nech som bol v akejkoľvek pozícii, tak som mal pri 

svojom rozhodovaní na pamäti ako poslanec v prvom rade záujmy mesta ako celku. Môžete si to overiť aj 

z môjho pôsobenia v komisii športu - vždy, keď sa rokovalo o požiadavkách navýšiť dotácie pre šport, vždy 

som nezabudol pripomenúť ako poslanec, že mesto má aj vyššie priority ako šport a vždy som dával ako 

príklad sociálnu oblasť, kam podľa mňa ide veľmi málo zdrojov. V tomto mám ja svedomie voči obyvateľom 

Pezinka úplne čisté. Do komunálnej politiky v Pezinku som vstupoval s čistým úmyslom využiť moje 

schopnosti, zručnosti a vedomosti v prospech mesta, ktoré som si vybral na to, aby som tu strávil svoj život 

spolu s mojou rodinou. Mesto nie sú budovy a cesty, mesto sú ľudia, Pezinok sú Pezinčania. To všetko 

ostatné, čo tu je, im má slúžiť, aby tu mohli slušne žiť. Vrátane nás, poslancov, ktorých si vo voľbách vybrali 

občania, obyvatelia mesta Pezinok, aby hájili a presadzovali ich záujmy pre ich slušný život v tomto meste. 

Ja osobne som išiel do volieb s jasným programom, kde hlavnými mojimi prioritami boli už tretie volebné 

obdobie - školstvo a šport, v poslednom aj životné prostredie, lebo vidím svoj potenciál, kde by som mohol 

mestu - teda Pezinčanom - svojimi odbornými vedomosťami pomôcť. Pezinčania ma s týmto mojim 

programom, poznajúc za dve volebné obdobia moje pôsobenie v zastupiteľstve, zvolili. Nemali problém 

stým, že som predseda športového klubu a mojou prioritou je angažovať sa v športe. Druhá priorita je 

školstvo a venujem sa mu naplno napriek tomu, že mám už deti dospelé a nikto z rodiny do školy v Pezinku 

nechodí a napriek tomu sa zasadzujem za to, aby naši učitelia a naše školy mali vytvorené zo strany mesta 

dôstojné podmienky pre výchovu a vzdelávanie našich, pezinských detí a mládeže. Ak ste si všimli, vtom, 

čo som navrhoval na spomínanom zastupiteľstve, boli aj opatrenia, ktoré majú pomôcť udržať takpovediac 

pri živote gastro prevádzky v Pezinku, ktoré trpia korona krízou a hrozia im bankroty nie z ich viny 

a zamestnávajú nemálo našich občanov. A nepodnikám v tejto oblasti ani v žiadnej inej a nemám nikoho 

v rodine, kto by sa tomuto podnikaniu venoval a napriek tomu som sa za pomoc pre nich prihováral a hľadal 

som riešenia ako pomôcť.

Pokiaľ ide o priame obvinenie z porušenia etických princípov, veľmi sa čudujem vystúpeniu pána Šipoša, 

lebo on by mohol veľmi dobre vedieť, aké sú v tomto moje postoje, lebo to bol on, kto mi pomáhal v čase,
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keď som ešte nebol poslancom, vytvoriť VZN tak, aby bolo čo najtransparentnejšie a najspravodlivejšie pri 

přerozdělovaní dotácií a počas niekoľkohodinových diskusií mohol spoznať moje postoje a princípy.

Nezmyselnosť toho, čo bolo povedané zo strany viceprimátora Šipoša a potvrdené primátorom je v tom, že 

ak by sme tento princíp prijali plošne a do dôsledkov, potom by sme mali všetci zo zastupiteľstva asi odísť, 

lebo všetko, k čomu sa vyjadrujeme, k čomu diskutujeme, o čom hlasujeme, to všetko sa nás, každého 

jedného poslanca bytostne dotýka, lebo sme obyvatelia tohto mesta. Ty, pán viceprimátor, ktorý tak 

dôrazne presadzuješ severný obchvat, by si sa podľa tejto tvojej, podľa mňa absurdnej teórie, mal vzdať 

akejkoľvek diskusie k severnému obchvatu (Hasičská ulica) a hlasovania o ňom na všetkých úrovniach, lebo 

po jeho vybudovaní zrazu bude ulica SNP, na ktorej bývaš, oveľa pokojnejšia, lebo doprava z Okružnej ulice 

bude presmerovaná cez obchvat a zaťaží inú ulicu a to Kupeckého. Takže nepresadzuješ ho náhodou pre 

svoj osobný prospech ? A to nehovoríme o smiešnych 50 000 EUR, ktoré som nielen ja chcel pre naše všetky 

športové kluby a deti ktoré v nich športujú pod odborným vedením, alebo 32 000 EUR ktoré sme chceli pre 

pomoc gastro prevádzkam, ale pri projekte Hasičskej ulice hovoríme o sumách v miliónoch EUR, ktoré 
mesto nemá a pre ktoré ho chcete zadlžiť na dlhé roky. Áno, je to absurdné....

Vzhľadom na to, že sa cítim byť predmetnými vystúpeniami na spomínanom zasadnutí zastupiteľstva 

poškodený a poškodené bolo moje dobré meno, najmä môj morálny kredit, žiadam týmto o verejné 

ospravedlnenie rovnakým spôsobom a na rovnakom fóre.

Ďalej verejne žiadam, aby mi bolo s okamžitou platnosťou zastavené vyplácanie mesačnej odmeny poslanca 

v plnej výške 56,12 EUR v čistom, čím sa verejne vzdávam odmeny poslanca na celý zvyšok volebného 

obdobia na verejno-prospešnú činnosť a budem vykonávať funkciu poslanca ako aj všetky ostatné funkcie 

z toho vyplývajúce bez nároku na akúkoľvek odmenu. Aby ma nikto nemohol opäť tak absurdným spôsobom 

obviniť, že tu sedím kvôli peniazom. Zvažoval som aj vzdanie sa poslaneckého mandátu ale zatiaľ tak 

neučiním, lebo cítim zodpovednosť voči ľuďom, občanom Pezinka, ktorí ma volili. Žiadam, aby do konca 

môjho poslaneckého mandátu v tomto volebnom období boli finančné prostriedky určené na moju 

odmenu, v plnej výške poukazované ako príspevok na verejno - prospešnú činnosť nasledovne:

na účet č. SK43 0200 0000 0028 7743 0356, ktorý patrí občianskemu združeniu Basketbalový klub Pezinok, 
IČO 42185807,ktoré vedie pán Kuznecov

ak by z akýchkoľvek dôvodov tento klub zanikol, žiadam aby boli predmetné finančné prostriedky 

poukazované ako druhému v poradí:

na účet č. IBAN SK20 0900 0000 0051 2614 6227, ktorý patrí občianskemu združeniu Plavecký klub 
Pezinok, IČO 30856957, ktoré vedie pani Kúdelová

Otázka interpelácie: žiadam o zodpovedanie, akým formálnym spôsobom je možné zo strany poslanca 

zabezpečiť takéto poukázanie jemu určených finančných prostriedkov ich vzdaním sa v prospech verejno - 

prospešnej organizácie, v tomto prípade o.z. Je potrebný poslanecký návrh na rozpočtové opatrenie, alebo 

stačí verejné vyhlásenie a jeho dovzdanie v písomnej forme ?

Ďakujem za odpoveď a za pozornosť a túto moju interpeláciu spolu s otázkou, ktorá tvorí podstatu 

interpelácie Vám, pán primátor, osobne odovzdávam v písomnej forme.

V Pezinku, dňa 18.5.2020 .

prof. Ing./Pavel Alexy, PKO. 

poslanec mestského zastupiteľstva


