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ZÁPISNICA 
z V. Mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 

 02.06.2020 v čase od 17: 00 hod. do 18:55 hod. v  Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku, 
Holubyho č. 42, Pezinok, I. posch. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

PROGRAM : 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  
3. Návrh na udelenie mestských ocenení 

 

Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ing. arch. Igor Hianik. Privítal poslancov a do 
návrhovej komisie (ďalej len NK) predsedajúci navrhol poslancov: Pavol Rybár, Ľubomír 
Uhlár. 
Pred hlasovaním o zložení NK sa prihlásila s faktickou poznámkou poslankyňa Žárska, ktorá 
upozornila na fakt, že v rokovacom poriadku nie je upravené hlasovanie prostredníctvom 
skrutátorov.  Myslí si, že skrutátori by mali byť z radov poslancov. 
Primátor sa opýtal poslancov, či súhlasia s tým, že členovia NK budú zároveň aj skrutátori. 
O slovo požiadal poslanec Alexy, ktorý konštatoval, že to, že bolo zvolané mimoriadne 
zastupiteľstvo je z dôvodu nie celkom korektného riešenia sčítavania hlasov na poslednom 
zasadnutí MsZ a preto dáva poslanecký návrh: 
 Aby sa hlasovalo aklamačne a aby boli určení skrutátori. 

Primátor si návrh osvojil a vyzval poslancov, ak majú záujem, aby sa prihlásili za skrutátorov. 
Prihlásil sa poslanec Mács a poslankyňa Mizerová . Primátor navrhol poslanca Uhlára. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o odsúhlasení skrutátorov: Mács, Mizerová, Uhlár 
 
1.hlasovanie: 
Prítomní: 24 
Za: 24 (Žárska, Uhlár, Štrbová, Šmahovský, Solga, Rybár, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, 
Mizerová, Mács, Manák, Macháč, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Grell, Farbula, 
M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová, Hidaši) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
Bod prešiel 
 
Hlasovanie o zložení NK: poslanec Rybár, poslanec Uhlár 
 
2.hlasovanie: 
Prítomní: 24 
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Za: 24 (Žárska, Uhlár, Štrbová, Šmahovský, Solga, Rybár, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, 
Mizerová, Mács, Manák, Macháč, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Hidaši, Grell, 
Farbula, M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová, ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
Bod prešiel 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
Predsedajúci vyzval poslancov na predloženie pozmeňujúcich návrhov k predloženému 
programu. 
 poslanec Šmahovský – Nakoľko má pochybnosti o zákonnosti zvolaného rokovania 

k jeho predmetu obsahu, najmä v bode 2; poprosil, aby sa o tom diskutovalo a aby 
poslanci dostali vysvetlenie  od vedenia Mesta, na základe čoho sa rozhodlo zvolať 
toto zasadnutie k tomuto bodu. 

 primátor – informoval poslancov o skutočnostiach a dôvodoch prečo zvolal 
mimoriadne MsZ a prečo zaradil bod č. 2 do programu rokovania . 

Návrhy na doplnenie programu 
 poslanec Šmahovský 

návrh na doplnenie programu: zaradiť bod č. 4 Rôzne 
 
9:27 hod. prišiel na rokovanie poslanec Kremský 
 
NK zaznamenal jeden poslanecký návrh a to poslanca Šmahovského – doplniť do programu 
rokovania bod č. 4 Rôzne. 
 
3.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 12 (Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, M.Pátek, Oravec, Mizerová, Mács, Hidaši, 
Farbula, Ľ.Čech, Alexy) 
Proti: 2 (Uhlár, Janeček, 
Zdržalo sa: 11 (Rybár, J.Pátek, Manák, Macháč, Kremský, Kovačovský, Chynoranský, Grell, 
M.Čech, Šipoš, Wagingerová) 
Nehlasovalo: 0 
Poslanecký návrh neprešiel. 
 
Hlasovanie o bode ako celok 
 
4.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 20 (Wagingerová, Uhlár, Rybár, Štrbová, Šmahovský, Solga, J.Pátek, M.Pátek, Manák, 
Macháč, Kremský, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Grell, Farbula, M.Čech, Ľ.Čech, 
Alexy, Šipoš) 
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Proti: 2 (Mács, Hidaši, ) 
Zdržalo sa: 3 (Žárska, Oravec, Mizerová) 
Po sčítaní hlasov skrutátor vyhlásil výsledky: za: 17; proti: 2; zdržalo sa: 3; 
Nasledovala diskusia ohľadom nejasnosti počtu hlasov, nakoľko prítomných poslancov bolo 
25 a počet hlasov, ktoré oznámil skrutátor spolu činil 22 hlasov. 
ZPR Šipoš konštatoval, že keď vieme aké je kvórum – 25 – a skrutátori sčítali, ktorí boli za, 
proti a zdržali sa ; to znamená ostatní nehlasovali. Primátor uviedol, že dôležití sú skrutátori. 
Výsledok hlasovania: Program prešiel 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N_L3Uk53lPg&t=385s 
 
Následne predsedajúci prešiel k bodu č. 2 a konštatoval, že poslanec Oravec odišiel 
z rokovacej sály a je ich o jedného menej. 
 

02. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  
 
Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
Spracoval:  Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 
   Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 
 
Dňa 18.05.2020 mestské zastupiteľstvo v Pezinku prijalo uznesenie MsZ č. 1-38/2020. 
Prijatiu uznesenia MsZ č. 1-38/2020 predchádzalo hlasovanie o pozmeňujúcom poslaneckom 
návrhu, ktorým sa navrhovalo vypustiť z predloženého návrhu uznesenia písmeno b) 
(zníženie bežných výdavkov 17 500 eur). Poslanecký pozmeňujúci návrh nebol prijatý.  

Počas rokovania mestského zastupiteľstva v Pezinku však došlo k chybe v počítaní 
a prítomným poslancom a verejnosti bol oznámený výsledok hlasovania Poslanecký návrh 
prešiel. 

Na základe výsledkov hlasovania o poslaneckom pozmeňujúcom návrhu prezentovaných 
priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva v Pezinku dňa 18.05.2020 pristúpilo mestské 
zastupiteľstvo k hlasovaniu o samotnom návrhu uznesenia MsZ č. 1-38/2020. Uznesenie MsZ 
č. 1-38/2020 bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.  

Ak by však poslanci mestského zastupiteľstva mali vedomosť o správnom výsledku 
hlasovania o poslaneckom pozmeňujúcom návrhu, t. z. že nebol prijatý, mohlo by byť 
hlasovanie o samotnom uznesení MsZ č. 1-38/2020 iné. 

Z dôvodu, aby sa nespochybniteľne zistila skutočná vôľa poslancov mestského zastupiteľstva 
o predmete uznesenia MsZ č. 1-38/2020 sa predkladá tento návrh na zrušenie uznesenia MsZ 
č. 1-38/2020 a návrh na prijatie nového uznesenia mestského zastupiteľstva v Pezinku. 

Bližšie informácie k predkladanému bodu doplnil primátor a zároveň otvoril k predkladanému 
materiálu diskusiu. 

Diskusia: 

https://www.youtube.com/watch?v=N_L3Uk53lPg&t=385s
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 poslanec Mács položil 2 otázky: 
1. Kedy sa našla chyba, že hlasovanie ktoré bolo na MsZ prezentované 

(poslanecký návrh p. Štrbovej) bolo schválené, v ktorý deň sa prišlo na to, že 
to tak nie je a že sa hlasovalo práve opačne. 

2. Ako je možné, že celý čas po zastupiteľstve – 22.6. rokovala aj Komisia športu 
a rozdeľovali finančné prostriedky vo výške 67 500 eur – a až potom 
poslancom Mesto oznámilo oficiálne e-mailom pani prednostky dňa 25.mája, 
že to tak nie je. 

 Primátor k otázkam poslanca Mácsa 
Informáciu o chybe sa dozvedel koncom týždňa v závere pracovnej doby. 
Následne riešil kroky ako postupovať ďalej. 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 
 Poslanec Rybár – faktická poznámka 
 Poslankyňa Štrbová 
 Primátor 
 E. Liptáková, VOPKaIT, MsÚ Pezinok 
 Poslanec Mács 
 Primátor 
 Poslanec Kremský – faktická poznámka 
 Poslanec Mács – faktická poznámka 
 Poslanec Alexy  
 predniesol, na základe výzvy športových kubov, príspevok v ktorom žiadajú, 

aby športovým klubom nebol krátený finančný príspevok na 50 %, ale aby 
bolo do dotačnej schémy pridelených 80%.  
Výzvu odovzdal v písomnej forme a je prílohou č. 1 k zápisnici 

 Poslanecký návrh: 
- Aby v bode b)bolo upravené nie krátiť o 32 500 € ale len o 20 000€ 
- Aby sa hlasovalo zvlášť o bode a) a bode b) 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 
 Poslanec Oravec – faktická poznámka 
 Poslanec Šipoš 
 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Poslanecký návrh:  
- Aby poslanci dostali celý manuál, kto je zodpovedný za zverejňovanie 

uznesení, rovnako kto je zodpovedný za zverejňovanie zápisníc. 
 Poslanec M.Čech – faktická poznámka 
 Poslanec Šipoš  
 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 
 Poslanec Šipoš 

 Poslanecký návrh 
- Uložiť gestorovi rokovacieho poriadku, čo je vedúci právneho 

oddelenia, aby do budúceho zastupiteľstva pripravil zmenu 
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rokovacieho poriadku tak, aby  tam bolo zakomponované, že uznesenie 
bude zverejnené až keď bude primátorom podpísané 

 Poslanec Mács  
 Poslanecký návrh 

- Aby sa v rokovacom poriadku v  čl. 7. Bod 7.1.  druhá veta „V prípade 
náhlej naliehavej potreby sa mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva 
zvolá tak, aby boli pozvánky doručené spravidla tri dni pred termínom 
rokovania.“ vynechalo slovo spravidla. 

 
Primátor ukončil diskusiu. 
 
Predsedajúci dal slovo občanovi z radov verejnosti, ktorý sa v krátkosti vyjadril 
k predkladanému bodu. Požiadal v mene športových klubov v Pezinku, aby sa dotácie na 
šport nekrátili. Žiadajú, aby sa dotácia krátila maximálne do 20% t. j. na 80 tisíc €. 
 
Po príspevku z radov verejnosti požiadal primátor NK, aby dala hlasovať o jednotlivých 
poslaneckých návrhoch a o bode ako celku. 
 
Návrhová komisia zaznamenala poslanecký návrh poslanca Alexyho: Aby v bode b)bolo 
upravené nie krátiť o 32 500 € ale len o 20 000€ 
 
5.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 13 (Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, M.Pátek, Oravec, Mizerová, Mács, Kremský, 
Hidaši, Farbula, Ľ.Čech, Alexy   
Proti: 7 (Uhlár, Manák, Janeček, Macháč, M.Čech, Šipoš, Wagingerová) 
Zdržalo sa: 5  (Rybár, J.Pátek, Kovačovský, Chynoranský, Grell) 
Nehlasovalo: 0 
Poslanecký návrh prešiel. 
 
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu poslanca Alexyho: Rozdeliť hlasovanie o bode a) 
a o bode b) 
 
6.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 9  (Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, Oravec, Hidaši, Farbula, Ľ.Čech, Alexy) 
Proti: 8 (Uhlár, Rybár, Manák, Macháč, Kovačovský, Janeček, M.Čech, Šipoš) 
Zdržalo sa 8 (M.Pátek, Mizerová, J.Pátek, Mács, Kremský, Chynoranský, Grell, 
Wagingerová, ) 
Nehlasovalo: 0 
Poslanecký návrh neprešiel. 
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Návrhová komisia zaznamenala poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Aby poslanci dostali 
celý manuál, kto je zodpovedný za zverejňovanie uznesení, rovnako kto je zodpovedný za 
zverejňovanie zápisníc. 
Primátor navrhol poslancom, aby sa o tomto poslaneckom návrhu hlasovalo mimo bodu, nie  
potom ako celok, aby to bolo exaktné. Hlasovanie nebude zaradené do celku. 
 
7.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 23 ( Uhlár, Rybár, Žárska , Štrbová, Šmahovský, Solga, Oravec, Mizerová, Mács, Manák, 
Macháč, Kremský, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Grell, Hidaši, Farbula, M.Čech, 
Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 1 (J. Pátek) 
Nehlasovalo: 0 
Po sčítaní hlasov skrutátor vyhlásil výsledky: za: 22; proti: 0; zdržalo sa: 1; ostatní 
nehlasovali; prítomní 25 
Poslanecký návrh prešiel. 
 
Výsledok hlasovania o poslaneckom návrhu: Uznesenie č. 1-50/2020 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
schvaľuje 
 poslanecký návrh poslankyne Mgr. Kvetoslavy Štrbovej 
Vypracovať a predložiť poslancom manuál, kto je zodpovedný za zverejňovanie 
uznesení a kto je zodpovedný za zverejňovanie zápisníc. 
 
 
Návrhová komisia zaznamenala poslanecký návrh poslanca Šipoša: Uložiť gestorovi 
rokovacieho poriadku, pripraviť zmenu rokovacieho poriadku tak, aby bol upravený postup 
pri zverejňovaní uznesení, aby boli zverejnené až po podpísaní primátorom a zároveň aby tam 
bol tam bolo spracované aj to ako informovať poslancov o tých uzneseniach, ktoré neboli 
podpísané. Termín: do budúceho zastupiteľstva 
 
8.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 23 (Uhlár, Rybár, Štrbová, Šmahovská, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, Mizerová, Mács, 
Macháč, Manák, Kremský, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Hidaši, Grell, Farbula, 
M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová, ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: ostatní nehlasovali 
Poslanecký návrh prešiel. 
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Návrhová komisia zaznamenala poslanecký návrh poslanca Mácsa: Aby sa v rokovacom 
poriadku v  čl. 7. Bod 7.1.  druhá veta „V prípade náhlej naliehavej potreby sa mimoriadne 
zasadnutie zastupiteľstva zvolá tak, aby boli pozvánky doručené spravidla tri dni pred 
termínom rokovania.“ vynechalo slovo spravidla. 
 
9.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 12 (Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, M.Pátek, Oravec, Mizerová, Mács, Hidaši, 
Farbula, Ľ.Čech, Alexy ) 
Proti: 9 (Uhlár, Rybár, Macháč, Kovačovský, Manák, Janeček, M.Čech, Šipoš, Wagingerová 
Zdržalo sa: 4  (J. Pátek, Kremský, Chynoranský, Grell, ) 
Nehlasovalo: 0 
Poslanecký návrh neprešiel. 
 
Primátor dal hlasovať o bode ako celku, s tým, že poslanecký návrh poslankyne Štrbovej, 
ktorý prešiel, bude mať osobitné uznesenie. 
 
Poslanec Mács oznámil, že sa nezúčastní hlasovania a preto navrhuje, aby si určili iného 
skrutátora. Nakoľko ani poslankyňa Mizerová sa nezúčastní hlasovania, primátor doplnil za 
skrutátora poslanca Rybára a poslanca M.Čecha. 
Predsedajúci dal hlasovať o výmene skrutátorov. 
 
10.hlasovanie: 
Prítomní: 22 
Za: 22 (Uhlár, Rybár, Štrbová, Šmahovský, Solga, M. Pátek, J. Pátek, Oravec, Manák, 
Macháč, Kremský, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Hidaši,  Grell, Farbula, M.Čech, 
Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Hlasovanie o bode č. 2 aj so zakomponovaním poslaneckých návrhov.  
NK: po zapracovaní poslaneckých návrhov sa hlasuje o bode č. 2, tak, že v bode b) sa nebude 
krátiť 32 500 € ale len o 20 000€, zároveň nebude sa hlasovať o bode a) a bode b) zvlášť, to 
znamená spolu, zároveň budeme žiadať úpravu rokovacieho poriadku, aby sa zverejňovali 
uznesenia až po podpísaní primátorom a ako sa o tomto budú informovať poslanci a nebude 
sa meniť rokovací poriadok v bode 7. /7.1- vypustiť slovo spravidla. 
 
11.hlasovanie: 
Nasledovala prezentácia poslancov. 
Prítomní: 16 
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 Poslankyňa Štrbová – vzhľadom k tomu, že prešlo, že o tomto bode sa bude hlasovať 
jedným hlasovaním – požiadala, aby bolo v zápisnici uvedené, že má za to, že bodom 
a) porušujeme zákon 
 

Za: 14 (Uhlár, Rybár, J. Pátek, Manák, Macháč, Kremský, Kovačovský, Janeček, 
Chynoranský, Grell, M.Čech,  Alexy, Šipoš, Wagingerová) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 1 (M.Pátek) 
Nehlasovalo: 1 (Štrbová) 
Bod prešiel  
https://www.youtube.com/watch?v=N_L3Uk53lPg&t=1796s 
 
Výsledok hlasovania: Uznesenie č. 1-51/2020 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a)zrušuje  
uznesenie MsZ č. 1-38/2020 zo dňa 18.05.2020 
b)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 20 000,- € - 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, 
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. 
c) ukladá 
ukladá gestorovi rokovacieho poriadku, pripraviť zmenu rokovacieho poriadku tak, aby bol 
upravený postup pri zverejňovaní uznesení, aby boli zverejnené až po podpísaní primátorom 
a zároveň aby tam  bolo spracované aj to ako informovať poslancov o tých uzneseniach, ktoré 
neboli podpísané. Termín: do budúceho zastupiteľstva 
 
Opäť nasledovala prezentácia poslancov. 
Prítomní: 25 poslancov 
 

a) Návrh na udelenie mestských ocenení 
Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
Spracovala:  Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N_L3Uk53lPg&t=1796s
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Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či chcú hlasovať o menách navrhnutých 
kandidátov na ocenenia jednotlivo, alebo spoločne jedným hlasovaním. 
 Poslanec Solga – jeden kandidát navrhnutý na ocenenie už toto ocenenie dostal 
 Primátor 
 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 
 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

Predsedajúci požiadal pani Pospechovú, ako členku komisie pre udeľovanie ocenení, aby sa 
vyjadrila za komisiu. 
 P. Pospechová, riaditeľka MM v Pezinku – objasnila dôvod navrhnutia ocenenia 

Malokarpatskému múzeu v Pezinku. 
 Poslanec Solga 
 Primátor 

Primátor sa spýtal, či niekto z poslancov namieta voči tomu, aby sa hlasovalo o každom 
ocenení samostatne  a otvoril k bodu diskusiu. 
Diskusia: 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, 
Predsedajúci dal hlasovať o každom bode zvlášť. 
 

I. Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj Mesta“  
 

a) Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov  
15.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 25 (Žárska, Uhlár, Štrbová, Šmahovský, Solga, Rybár, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, 
Mizerová, Mács, Manák, Macháč, Kremský, Kovačovský, Janeček, Chynoranský, Hidaši, 
Grell, Farbula, M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová, ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
Bod prešiel 
  
b) Malokarpatské múzeum v Pezinku  
16.hlasovanie: 
Prítomní: 25 
Za: 13 ( Uhlár, Rybár, Štrbová, J. Pátek, Macháč, Kremský, Kovačovský, Janeček, 
Chynoranský, Grell, M.Čech, Alexy, Wagingerová, ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:11 (Šmahovský, Solga, M.Pátek, Oravec, Mizerová, Mács, Manák, Hidaši, Ľ.Čech, 
Farbula, Šipoš) 
Nehlasovalo: 1 (Žárska) 
Bod prešiel 
 
O 18:50 hod. odišiel poslanec Kovačovský 
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c) 61. zbor Modrý oblak Pezinok, Slovenský skauting  
17.hlasovanie: 
Prítomní: 24 
Za: 24 (Uhlár, Rybár, Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, 
Mizerová, Mács, Manák, Macháč, Kremský, Janeček, Chynoranský, Hidaši, Grell, Farbula, 
M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová  ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:0  
Nehlasovalo: 0 
 Bod prešiel 
 
d) Štefan Šimák st.  
18.hlasovanie: 
Prítomní: 24 
Za: 21 (Uhlár, Rybár, Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, 
Mizerová, Mács, Manák,  Kremský, Janeček, Chynoranský,  Grell, M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, 
Šipoš, Wagingerová  ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 3 (Macháč, Hidaši, Farbula) 
Nehlasovalo: 0 
Bod prešiel 
 

II. Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho  
 
e) Ing. Gabriela Vojteková, CSc.  
19.hlasovanie: 
Prítomní: 24 
Za: 23 (Uhlár, Rybár, Žárska, Štrbová, Šmahovský, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, Mizerová, 
Mács, Manák, Macháč, Kremský, Janeček, Chynoranský, Hidaši, Grell, Farbula, M.Čech, 
Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová  ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  
Nehlasovalo: 1 (Solga) 
Bod prešiel 
 
f) Alžbeta Strapáková  
20.hlasovanie: 
Prítomní: 24 
Za: 24 (Uhlár, Rybár, Žárska, Štrbová, Šmahovský, Solga, M.Pátek, J.Pátek, Oravec, 
Mizerová, Mács, Manák, Macháč, Kremský, Janeček, Chynoranský, Hidaši, Grell, Farbula, 
M.Čech, Ľ.Čech, Alexy, Šipoš, Wagingerová  ) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  
Nehlasovalo: 
Bod prešiel 
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https://www.youtube.com/watch?v=N_L3Uk53lPg&t=5720s 
 
Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-52/2020 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  
v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
a VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach, v znení VZN č. 3/2010 a VZN 2/2011 (ďalej len 
„VZN“)  
schvaľuje  udelenie mestských ocenení  
I. Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj Mesta“  
(§ 2 ods. 1 písm. b) VZN)  
a) Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov  
za neutíchajúcu snahu o zachovávanie vinohradníckych a vinárskych tradícií v našom meste, 
za dlhodobú systematickú prácu členov a sympatizantov združenia na revitalizácii a rozvoji 
vinohradníckej krajiny, za jej príkladnú obnovu a udržiavanie, za obohatenie kultúrno-
spoločenského života mesta o podujatia, ktoré sa stali jeho trvalou súčasťou. Ocenenie je 
navrhnuté s prihliadnutím na 25. výročie založenia združenia.  
b) Malokarpatské múzeum v Pezinku  
za systematickú profesionálnu prácu v oblasti skúmania, ochrany, sprístupňovania a 
propagácie dokladov o dejinách malokarpatského regiónu s dôrazom na dejiny a kultúru 
vinohradníctva a vinárstva, za pestrú škálu kultúrnych, spoločenských, edukačných a 
umeleckých aktivít podporujúcich hlavné poslanie múzea, určených rôznorodým cieľovým 
skupinám. Ocenenie je navrhnuté s prihliadnutím na 60. výročie znovuzaloženia múzea.  
c) 61. zbor Modrý oblak Pezinok, Slovenský skauting  
ktorý v Pezinku funguje nepretržite od roku 1990. Za dlhoročnú oddielovú činnosť, ktorej 
cieľom a poslaním je výchova detí a mládeže, za organizovanie podujatí poskytujúcich 
mladým ľuďom neformálne vzdelávanie, priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu, za 
rozvíjanie princípu aktívneho občianstva, ktoré ukázali aj svojou dobrovoľníckou činnosťou v 
tohtoročných krízových týždňoch.  
d) Štefan Šimák st.  
sa zaslúžil o komplexnú rekonštrukciu pezinského zámku v rokoch 2015 až 2019. Do 
historického objektu vrátil po mnohých rokoch život vychádzajúci z bohatej tradície tejto 
dominanty nášho mesta. Obyvateľom i návštevníkom Pezinka v ňom okrem hotelových a 
reštauračných služieb ponúka aj  
možnosť bohatého kultúrneho a umeleckého vyžitia. Otvorením zámku širokej verejnosti 
prispieva k rozvoju mesta v oblasti kultúry či cestovného ruchu.  
II. Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho  
(§ 2 ods. 1 písm. c) VZN)  
e) Ing. Gabriela Vojteková, CSc.  
emeritná enologička, za celoživotný mimoriadny prínos pre rozvoj vinárstva v meste Pezinok. 
Gabriela Vojteková je dlhoročná popredná odborníčka na technológiu výroby kvalitných vín, 
predsedníčka komisií na mnohých renomovaných degustačných súťažiach, pedagogička a v 
posledných rokoch aj aktívna propagátorka malokarpatských a najmä pezinských vín. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_L3Uk53lPg&t=5720s
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Pôsobila ako odborný garant Slovenskej vinárskej akadémie či lektor Akadémie tretieho veku 
Pezinok – odboru Dejiny vinohradníctva, vinárstva a someliérstva. Svojimi aktivitami sa 
mimoriadne zaslúžila o reprezentáciu mesta a dobré meno pezinského vína doma aj v 
zahraničí.  
f) Alžbeta Strapáková  
za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti, za 
osobnú angažovanosť v komunitnom živote, za iniciovanie, organizovanie a podporu 
kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít presahujúcich rámec aktivít najstaršieho 
ženského spolku Živena, ktorého miestny odbor vedie. 
 
 
Predsedajúci konštatoval, že program bol vyčerpaný, poďakoval poslancom za účasť. Ukončil 
rokovanie MsZ a pozval poslancov (tak ako boli už informovaní e-mailom) na obhliadku 
Holubyho č. 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik, v.r.            Ing. Jana Lehocká, v.r. 
primátor                          prednostka MsÚ 

 
 
 
 
 
 
Oznámenie o formálnej chybe v písaní v textovej časti zápisnice na strane 8 
Uzn. č. 1-51/2020 -  správne znenie „  presun bežných výdavkov v sume 20 000,- € - z položky 08.1.0 – 642001;“ 



ft!lDt-/ff c. j

Alexy

Miroslav HorÄT « 

2. júna 2020 10:34 

Alexy Pavol 
žiadosť

Od:

Odoslané:

Komu:

Predmet:

Dobrý deň vážený pán poslanec MZP a zároveň predseda športovej komisie P. Alexy

Chceli by sme Vás touto cestou v mene športových klubov v Pezinku požiadať o to aby sa dotá cie na šport 
nekrátili na takú čiastku ako navrhuje mestské zastupiteľstvo t.j. o 50%. Toto krátenie by bolo pre viaceré 
športové kluby priam likvidačné, čo nechceme dopustiť. Žiadali by sme aby sa dotácia krátila maximálne o 

20% t.j. na sumu 80.000,- Euro . Vieme, že kvôli korona virusů sa dotácie krátia vo všetkých oblastiach ale 
krátenie o 50% je ako sme uviedli likvidačné. Veď šport je ten prostriedok nielen v našom meste ale aj na 
celom Slovensku, ktorý bojuje proti tomu aby u našich deti zmizla obezita aby menej navštevovali lekára , 
boli zdravšie a hlavne aby nebrali drogy a iné omamné prostriedky. Kluby športu združujú v Pezinku viac 
ako 1250 detí vo veku od 6 do 15 rokov čo myslíme nie je zanedbatelné číslo. A tímto skrátením dotácií 
by tieto deti nemohli organizovane športovať v kluboch lebo tieto by možno zanikli.

Žiadame tímto aby MZ zvážilo svoje krátenie a aby poslanci MZ zozhodli spravodlivo pre šport podľa 

svojho svedomia a vedomia.

Ďakujeme za prednesenie nášho návrhu 

Predsedovia a členovia športových klubov v Pezinku.

[Akcie so správou... V] [-vyberte priečinok- V]
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