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ZÁPISNICA 

z VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 25.06.2020 

v čase od 08:30 hod. do 18:30 hod. v zasadačke MsÚ, Radničné nám. č. 7, I. posch., č. dv. 12 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Zmena rokovacieho poriadku 

3. Prevody a nájmy 

4. Rozpočtové oparenie Mestského podniku služieb, p.o. — zvýšenie príspevku (COVED 19) 

5. Rozpočtové opatrenie — Kotolňa MsÚ presun z grantov na výstavbu 

6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok 

7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku 

8. VZN o dotáciách 

9. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 

2020 

10. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TVPEZINOK, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko 

DR 

11. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 

2019 a stanovisko DR 

12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2019 

13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2019 

14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2019 

15. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019 

16. Zúčtovanie rozpočtového provizória 

17. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur 

18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.5. do 10.6. 2020 

19. Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby 

20. Plnenie uznesenia - Doplnená koncepcia športu 

21. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK 

22. Upozornenie prokuratúra 

23. Rôzne 

24. Interpelácie poslancov 

 

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

 

Primátor privítal poslancov na rokovaní MsZ a vyzval ich k prezentácii. Prezentovalo sa 20 

poslancov, čím sa zasadnutie MsZ stalo uznášaniaschopným. 

 

Predsedajúci ospravedlnil z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva poslancov: 

Branislav Macháč (pracovné dôvody) a Milan Čech avizoval, že príde neskôr. 

 

Nasledovala voľba do Návrhovej komisie (ďalej len NK) 

Predsedajúci navrhol do komisie poslancov: Pavol Rybár, Marek Manák 
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1.hlasovanie: Za 18; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 4; 

NK v zložení poslanec Rybár a poslanec Manák bola schválená 

Primátor sa spýtal, či boli technické problémy pri hlasovaní. 

Nasledovala skúška hlasovacieho zariadenia 

2. hlasovanie: skúška hlasovacieho zariadenia 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

Primátor konštatoval, že program MsZ bol predložený, najprv sa bude hlasovať o ňom. 

Zároveň sa spýtal poslancov, či majú v rámci tohto bodu nejaké pozmeňujúce návrhy.  

Boli zaznamenané požiadavky o zmenu programu a to: 

 Poslanec Mács 

1. Bod č. 22 Upozornenie prokurátora presunúť na začiatok pred bod č. 2 Zmena 

rokovacieho poriadku 

2. Vyradiť na základe upozornenia prokurátora bod č. 21 Informácie z činnosti ÚHK 

3. Zaradiť do programu MsZ bod, ktorý sa týka gastro prevádzok a pomoci týmto 

prevádzkam, nakoľko bola na MsÚ doručená petícia, ktorá požaduje určitú pomoc. 

 Poslanec Solga 

Upozornil aj na margo toho, čo povedal poslanec Mács, že bod, ktorý sa dotýka  

Protestu prokuratúra, je v tej podobe, ako bol predložený zmätočný. Protest 

prokuratúra sa nedá „zobrať na vedomie“ protest prokuratúra sa buď „prijíma“ alebo  

„neprijíma“. 

 Primátor dal doplňujúcu informáciu, že v žiadnom prípade nejde o „Protest 

prokuratúra“, ale ide o „Upozornenie prokuratúra“. 

 Poslanec Hidaši 

Vypustiť bod č. 15 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta 

Pezinok za rok 2019 (podľa Ekonomickej komisii, ktorá zasadala 22.6., je odklad 

schválenia záverečného účtu do 30.9.2020 a dovtedy je možné získať stanovisko HK ) 

 

Keďže neboli podané už žiadne iné pozmeňujúce návrhy, primátor požiadal NK aby dala 

hlasovať o jednotlivých návrhoch o zmene programu. 

 

NK - hlasovanie o presune bodu č. 22 Upozornenie prokurátora na začiatok rokovania 

3. hlasovanie: Za 14 ; proti 2; zdržalo sa 6; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

 

NK - Vypustenie v časti bodu č. 21 – správa z činnosti ÚHK 

4. hlasovanie: Za 10 ; proti 6; zdržalo sa 5; nehlasovalo  1 

Výsledok hlasovania: Návrh neprešiel 

 

NK - Vypustenie bodu č. 15 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta 

Pezinok za rok 2019 

5. hlasovanie: Za 10 ; proti 9; zdržalo sa 3; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Návrh neprešiel 
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NK - Doplnenie do bodu č. 23 Rôzne - Zaradiť bod, ktorý sa týka gastro prevádzok a pomoci 

týmto prevádzkam  

6. hlasovanie: Za 22 ; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

 

Program ako celok 

7. hlasovanie: Za 22 ; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Program so zmenami bol schválený 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=460s 

 

22. Upozornenie prokurátora 

 

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

Spracovala:   Mgr. Katarína Bálintová, právnička MsÚ v Pezinku 

 

Primátor konštatoval, že na Okresnú prokuratúru bol podaný podnet, v rámci toho Okresná 

prokuratúra  Pezinok napísala „Upozornenie“, ktoré doručila Mestu Pezinok. Celé, ako to 

bolo doručené, bolo aj zverejnené a nachádza sa  v materiáloch.  

Následne bolo  upozornenie veľmi podrobne preskúmané a na Okresnú prokuratúru odišiel 

list, o ktorom poslancov primátor chce teraz informovať. Tak ako toto upozornenie malo 

niekoľko bodov, tak aj list, ktorý odišiel na prokuratúru, obsahuje niekoľko bodov. 

Následne primátor poslancom prečítal jednotlivé body. Uviedol, že tento list bude zaslaný aj 

poslancom. 

Predsedajúci k danému bodu otvoril diskusiu. 

 

Diskusia: 

 Poslanec Mács  

 Primátor 

 Poslanec Solga 

 Primátor 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Štrbová 

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec M.Pátek – faktická poznámka 

 Poslanec Janeček 

 Poslanec Alexy  

 Primátor 

 Poslanec M.Pátek – faktická poznámka 

 Gottschallová, VPO 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=460s
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 Primátor 

 Poslanec Šipoš 

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Poslanec M.Pátek – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš - faktická poznámka 

 Poslanec Kremský – poslanecký návrh  

 „Zriadiť kontrolnú komisiu počas  neprítomnosti HK“ 

 Primátor 

 Poslanec Rybár – faktická komisia 

 Poslanec Janeček – faktická poznámka 

Predsedajúci ukončil diskusiu a dal slovo NK 

NK dala dotaz na poslanca Kremského, či trvá na predloženom poslaneckom návrhu. 

Poslanec Kremský stiahol svoj návrh. 

NK - nezaznamenala žiaden poslanecký návrh a dala hlasovať o bode tak, ako bol predložený 

8. hlasovanie: Za 13 ; proti 0; zdržalo sa 7; nehlasovalo  0 

Výsledok: bod prešiel - berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=1120s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-53 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

informáciu o doručení upozornenia prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci odchodu hlavnej kontrolórky na materskú 

dovolenku 

 

2. Zmena rokovacieho poriadku 

 

Predkladá:   Ing. Marián Šipoš, poslanec MsZ v Pezinku, zástupca primátora 

Spracovala:  Mgr. Katarína Bálintová, právnička MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-58/2020 zo dňa 16.06.2020: MsR odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 12 ods. 11 

a § 25 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov schváliť  Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku 

v predloženom znení (hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1). 

Pripomienka mestskej rady: Doplniť do bodu 15.6. na záver prvej vety: „a zároveň poslanci 

budú informovaní mailom o nepodpísaných uzneseniach do 3 pracovných dní“. 

 

Predsedajúci vyzval VPO Mgr. Gottschallovú aby podala bližšie informácie k predloženému 

materiálu.  

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=1120s
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V priebehu roka 2019 a 2020, po prijatí rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku, sa ako 

problematická ukázala slabá informovanosť poslancov MsZ ako i obyvateľov mesta Pezinok 

o uzneseniach MsZ, ktoré neboli podpísané primátorom. Preto sa navrhuje doplnenie 

rokovacie poriadku v zmysle ktorého, budú poslanci a verejnosť informovaní o tých 

uzneseniach, ktoré primátor nepodpísal. 

Diskusia: 

 ZPR Šipoš – poslanecký návrh v zmysle pripomienky mestskej rady: 

 Doplniť do bodu 15.6. na záver prvej vety: „a zároveň poslanci budú 

informovaní mailom o nepodpísaných uzneseniach do 3 pracovných dní“. 

 Poslanec Hidaši – 7 poslaneckých návrhov, ktoré písomne odovzdal NK aj s 

odôvodnením. Následne predniesol jednotlivé návrhy. 

 Poslanec M.Pátek  

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Janeček 

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

 Poslankyňa Mizerová – faktická poznámka 

 Poslanec Manák  

 Primátor  

 Poslanec M.Pátek – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Manák – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

 VPO, Gottschallová 

 Primátor 

 VPO, Gottschallová 

 Poslanec Hidaši 

 Poslanec Alexy – poslanecký návrh  

 aby na základe diskusie k tomuto bodu „ bolo uložené MsÚ dopracovať návrhy 

poslanca Hidašiho do zmien rokovacieho poriadku a takto dopracovaný 

materiál bol predložený na rokovanie do najbližšieho MsZ. 

 Poslanec Alexy – dovysvetlenie 

 Poslanec Janeček – faktická poznámka 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslanec M.Pátek – faktická poznámka 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

Predsedajúci ukončil diskusiu a dal slovo NK 

NK – procesným uznesením sa presúva celý bod aj s pripomienkami na najbližšie mestské 

zastupiteľstvo. 

9. hlasovanie: Za 23 ; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo  0 

Bod prešiel: presunutý na najbližšie MsZ 
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https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=3573s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-54 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 12 ods. 11 a § 25 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 

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

ukladá 

Mestskému úradu v Pezinku dopracovať daný materiál v zmysle poslaneckých návrhov 

a predložiť ho na najbližšie mestské zastupiteľstvo 

 

 

3. Prevody a nájmy 

 

3.01 FORTE EXTRA, s.r.o., (priamy nájom nehnuteľností z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa) 

 

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

Spracovali: Ing. Marián Šipoš, zástupca primátora, Mgr. Martina Sameková, 

právnik MsÚ v Pezinku  

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-76/2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v 

Pezinku neodporúča Mestskému zastupiteľstvu 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 Pezinok schváliť priamy nájom nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2, abs.: 2) 

Bod uviedol primátor a otvoril k nemu diskusiu. 

Diskusia: 

 ZPR Šipoš  

 Poslanec Mács – faktická poznámka  

 Oliver Solga 

 Primátor odovzdal vedenie rokovania ZPR Šipošovi 

 Primátor – faktická poznámka (doplňujúce informácie) 

 Poslankyňa Žárska 

 Poslanec Oravec 

 ZPR Šipoš odovzdal vedenie rokovania primátorovi  

 ZPR Šipoš  

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Rybár 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Poslanec M.Pátek 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=3573s
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 Poslanec Manák – faktická poznámka 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 Poslanec Kovačovský  

Primátor ukončil diskusiu a zhrnul v krátkosti daný bod. Slovo udelil NK. 

NK - nezaznamenala žiadne poslanecké návrhy a dala hlasovať o bode, ako bol predložený 

10.hlasovanie: Za 12; Proti 1; Zdržalo sa 5 ; Nehlasovalo 1 

Výsledok: bod neprešiel - neschvaľuje priamy nájom nehnuteľností z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-55 /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 Pezinok 

neschvaľuje priamy nájom nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

NÁJOMCA:  FORTE EXTRA, s.r.o., sídlo: Panónska cesta 9, Bratislava 852 32, 

IČO: 31 366 449  

PREDMET:zmena predmetu Nájomnej zmluvy zn. 5/2-4/5679/2016/FORTE EXTRA-

NZ/36777/2016 zo dňa 19.6.2016 uzatvorenej na základe uznesenia MsZ č. 267/2016 zo dňa 

8.12.2016 (ďalej len ako „NZ“)  pozostávajúca z nasledovných bodov:  

1. doplnenie predmetu NZ o časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mesta Pezinok v k.ú. 

Pezinok, zapísaných na LV č. 4234 a 10434, a to pri parcele: 

CKN č. 8 o záber s rozlohou 31,25 m
2
 (12,1 m x 2,5 m; chodník) 

CKN č. 6/3 (EKN č. 1135/1) o záber s rozlohou 54,38 m
2
 (21,75 m x 2,5 m; chodník) 

CKN č. 6/3 (EKN č. 1135/1) o záber s rozlohou 36 m
2
 (vjazd) 

CKN č. 5/1 o záber s rozlohou 33 m
2
 (vjazd) 

CKN č. 4 o záber s rozlohou 2 m
2
 (vjazd) 

v zmysle Prílohy č. 4 (účel nájmu vyššie uvedených záberov pozri v bode 1. v ods. „Účel“), 

2. doplnenie predmetu NZ o časť pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Pezinok v k.ú. 

Pezinok, zapísaných na LV č. 4234 a to pri parcele:  

CKN č. 3/4 o záber s rozlohou 3489 m
2
 (pozn.: po doplnení ide o celú parcelu), 

ÚČEL: zmena účelu NZ pozostávajúca z nasledovných bodov: 

1. vybudovanie chodníkov za účelom napojenia plánovaného parkoviska pre park na sieť 

chodníkov zámockého parku a úpravu vjazdu na parcelu CKN č. 6/1 k.ú. Pezinok za účelom 

napojenia predmetného parkoviska na sieť miestnych komunikácii v zmysle Prílohy č. 2; 

2. realizácia terénnych a krajinno-architektonických úprav zámockého parku v Pezinku v 

zmysle Prílohy č. 5; 

3. zrušenie umiestnenia parkovacích miest i prístupovej komunikácie na parcelách CKN č. 

2/3, 2/4, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 8 a 9/3; 

DOBA NÁJMU: zmena doby nájmu NZ a jeho ukončenia pozostávajúca z nasledovných 

bodov: 

1. doba určitá na 15 rokov;  2. možnosť skončiť nájom odovzdaním a prevzatím diela; 

PODMIENKY: zmena osobitných podmienok/povinností NZ pozostávajúca z nasledovnej 

úpravy/doplnenia: 
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1. po dohode s prenajímateľom nájomca umožní organizáciu a realizáciu verejných 

kultúrnych - spoločenských a športových akcií na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu; 

2. po skončení realizácie investičného zámeru nájomca odovzdá dielo bezodplatne mestu; 

ODÔVODNENIE:  dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo zveľadení majetku mesta 

vo verejnom záujme a to úpravou časti Národnej kultúrnej pamiatky zaregistrovanou v ÚZPF 

pod evid. č. 511/2 (zámocký park) v zmysle rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava i vybudovaním verejných parkovacích miest pre účely parku a potreby Centra 

voľného času 

poznámka:  - ostatné ustanovenia NZ ostávajú nezmenené 

  - žiadateľ má záväzky voči Mestu vysporiadané 

- žiadateľ plánuje najprv realizovať úpravy NKP (parku) a následne budovať 

parkovisko 

  

10:56 hod. predsedajúci udelil 20 minútovú prestávku  

11:18 hod. ukončená prestávka 

Primátor vyzval poslancov k prezentácii: 

Prezentovalo sa 20 poslancov ( odišiel poslanec Solga, poslankyňa Mizerová) 

 

3.02 Odkúpenie novovzniknutej parcely - Mgr. Martin Gaál, 

 

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

Spracoval:  Mgr. Martin Klemanič, právnik MsÚ v Pezinku  

 

Stanovisko komisie ÚPVaD zo dňa 21.05.2020: odporúča schváliť v predloženom znení 

(počet hlasov za 6 zo 6; proti 0; zdržal sa 0) 

Stanovisko komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 08.06.2020: odporúča prevod 

pozemku avšak za vyššiu cenu minimálne 130.-/m2 a nie podľa znaleckého posudku – 

hlasovanie (počet hlasov za 6 zo 6; proti 0; zdržal sa 0) 

Stanovisko MsR: Uznesenie MsR č. 2-77/2020 zo dňa 16.06.2020 

Mestská rada v Pezinku odporúča Mestskému zastupiteľstvu 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 schváliť prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí (počet hlasov za 5 zo 5; proti 0; zdržal sa 0) 

MsR sa stotožňuje so stanoviskom komisie  ÚPVaD  a odporúča prevod pozemku avšak za 

vyššiu cenu minimálne 130.-/m2 a nie podľa znaleckého posudku. 

 

Primátor požiadal vedúcu PO Mgr. Gottschallovú o krátke uvedenie materiálu. 

Predsedajúci otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslanec Mánák – poslanecký návrh (tak ako navrhuje komisia a mestská rada) 

 130eur/m² 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a tak primátor ukončil diskusiu a dal slovo NK 
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NK - zaznamenala jeden poslanecký návrh, „aby bola cena navýšená na 130 eur/m²“ 

11.hlasovanie: Za16 ; Proti 0; Zdržalo sa 1 ; Nehlasovalo 3 

Výsledok : Návrh prešiel 

 

NK – hlasovanie o bode ako celok  

12.hlasovanie: Za16 ; Proti 0; Zdržalo sa 3 ; Nehlasovalo 2 

Výsledok: Bod prešiel 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-56 /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 

schvaľuje prevod majetku obce 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

NAVRHOVATEĽ:  Mgr. Martin Gaál, Trnavská 61, 902 01, Pezinok 

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

PREDMET: Odkúpenie novovzniknutej parcely, 2027/87 o výmere 2m
2
, vzniknutej 

odčlenením na základe GP č. 11/2019 zo dňa 19.03.2019 od parcely KN reg. "C" 2070/1, 

katastrálne územie Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, druh: zastavaná plocha a nádvorie, 

vo výmere  3992 m
2
,evidované vo LV 4234 vo vlastníctve mesta Pezinok. (Ulica gen. 

Pekníka.) 

KÚPNA CENA:    130 eur/m² 

ÚČEL:  Vyporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti za účelom zachovania 

uličnej línie. 

 

3.03 Slovenský rybársky zväz ( nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa) 

 

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

Spracoval:  Mgr. Martin Klemanič, právnik MsÚ v Pezinku  

 

Stanovisko komisie ÚPVaD zo dňa 21.05.2020: odporúča schváliť v predloženom znení 

(počet hlasov za 6 zo 6; proti 0; zdržal sa 0)  

 

Stanovisko komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 08.06.2020: odporúča 

predlženie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok 3.-/rok na dobu 10 rokov – hlasovanie 

(počet hlasov za 5 zo 6; proti 0; zdržal sa 1)  

 

Stanovisko MsR: Uznesenie MsR č. 2-78/2020 zo dňa 16.06.2020  

MsR sa zdržala pri hlasovaní ohľadom nájmu pozemku hodného osobitného zreteľa (počet 

hlasov za 0 zo 5; proti 0; zdržal sa 5). Žiada doplniť informácie do MsZ t.j 25.6.2020:  

- pred MsZ zvolať rokovanie so Slovenským rybárskym zväzom na úrovni mesta  

- doplniť informácie vo vzťahu k legislatíve a povinnostiam dopady na mesto v prípade 

nedodržania zmluvy  
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- zanalyzovať časť záhrad a ich ďalšieho využitia po roku 2023 

 

Bližšie informácie k predkladanému bodu podal predsedajúci. Dňa 16.06.2020 Mestská rada 

v Pezinku odporučila vedeniu Mesta Pezinok, zvolať so žiadateľom stretnutie pred konaním 

Mestského zastupiteľstva. Dňa 23.06.2020 sa uskutočnilo stretnutie zo zástupcami žiadateľa 

v dôsledku čoho boli prijaté zmeny oproti pôvodne predloženému materiálu. 

 

Diskusia: 

 Poslanec Hidaši – poďakoval vedeniu za korektné rokovanie s predstaviteľmi MsO 

SRZ Pezinok a v krátkosti odprezentoval Slovenský rybársky zväz MsO Pezinok. 

NK nezaznamenala žiaden poslanecký návrh a dala hlasovať o bode, ako bol predložený 

13.hlasovanie: Za 20 ; Proti 0; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 0 

Výsledok: Bod prešiel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=5304s 

  

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-57 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

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

schvaľuje 

nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

NÁJOMCA: Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Pezinok, Myslenická 89, 

Pezinok 

PRENAJÍMATEĽ:   Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie č. 7, Pezinok, IČO: 

00 305 022 

PREDMET: Nájom nehnuteľností - časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Pezinok, 

 - z parcely reg. “E“ p.č. 2031, výmera 44 398 m
2
, druh: Orná pôda, na LV č. 10434, 

v katastrálnom území Pezinok 

- z parcely reg. “E“ p.č. 2032, výmera 944 m
2
, druh: Zastavaná plocha a nádvorie, na LV č. 

10434, v katastrálnom území Pezinok 

 - z parcely reg. “E“ p.č. 2028, výmera 4517 m
2
, druh: Ostatná plocha, na LV č. 10434, 

v katastrálnom území Pezinok 

 - z parcely reg. “E“ p.č. 2027, výmera 546 m
2
, druh: Ostatná plocha, na LV č. 10434, 

v katastrálnom území Pezinok 

 v celkovej výmere 25 902 m
2
  

ÚČEL NÁJMU: starostlivosť o pozemky a ich využívanie na činnosť MsO SRZ 

Pezinok, rybársky revír 1-0880-1-1 Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok  

NÁJOMNÉ:   3,-/€ ročne  

Doba nájmu:  určitá, do 31.12.2030 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=5304s
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04. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia (zvýšenie príspevku MPS, p. o. – 

COVID 19) 

 

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

Spracovala:  Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  

 

Uznesenie MsR č. 2-79./2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť materiál v predloženom znení 

 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 RMPS Chudý 

 Primátor 

 VFO Gusejnová 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, primátor vyzval NK, aby dala o bode hlasovať. 

NK nezaznamenala žiadne poslanecké návrhy a dáva hlasovať o bode ako bol predložený 

14.hlasovanie: Za 17; Proti 0; Zdržalo sa 0 ; Nehlasovalo 4 

Výsledok : Bod prešiel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=11288s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-58 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 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 príspevku Mestskému podniku služieb, p. o. o sumu 

18 250,00 € -  na úhradu výdavkov spojených s COVID 19 (RK 8.1.0., 641 001, program 

10.2.1.)  

zníženie bežných výdavkov v sume 18 250,00 € - na položke 10.9.0-13.14. Sociálne 

zabezpečenie inde neklasifikované – COVID 19 (presun na príspevok MPS, p. o.) 

 

05. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 

 

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

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

   Ing. Gabriela Repová, referent projektového riadenia 

Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č.2-94/2020 zo dňa 16.06.2020 - Mestská rada v 

Pezinku odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 

písm. b), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=11288s
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neskorších predpisov schváliť rozpočtové opatrenie (hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0, 

abs.: 1) 

 

Predsedajúci udelil slovo vedúcej Majetkového oddelenia, Ing. Ruppertovej, ktorá vysvetlila 

dôvody pre ktoré bolo pristúpené k návrhu rekonštrukcii kotolne 

Diskusia: 

 Poslanec Oravec 

 Primátor 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 VEO Gusejnová 

 Primátor 

Ďalšie otázky od poslancov už neboli, primátor dal hlasovať o bode 

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

Výsledok: bod prešiel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=11532s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-59 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 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 v príjmových finančných operáciách v sume 76 727 € z krytia položky projektová 

dokumentácia – projekty na čerpanie prostriedkov  rezervného fondu na projekt 

,,Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom úrade 

v Pezinku“ (EK 454, KZ 46) 

- zníženie kapitálových príjmov o sumu 70 000 € - príjem dotácie z Enviromentálneho fondu 

(EK 320, KZ 45) na projekt ,, Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia plynovej 

kotolne na Mestskom úrade v Pezinku“ 

-presun  kapitálových výdavkoch v sume 76 727 eur z položky projektová dokumentácia – 

projekty (FK 06.2.0. ,EK 716 , KZ 46 - RF, program 1.3)  

na projekt ,, Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia plynovej kotolne na 

Mestskom úrade v Pezinku“ (FK 01.1.1. 717 002, KZ 46, program 3.2.) – čerpanie 

prostriedkov rezervného fondu 

- zníženie kapitálových výdavkov o sumu 70 000 € - čerpanie dotácie z Enviromentálneho 

fondu (FK 01.1.1. 717 002, KZ 45, program 3.2.) projekt ,, Modernizácia vykurovacieho 

systému – rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom úrade v Pezinku“ 

 
 

06. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach 

mesta Pezinok 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=11532s
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Spracovali:  PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea v Pezinku 

    Mgr. Eduard Zvarik, historik umenia a architektúry v Mestskom múzeu 

    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-61/2020 zo dňa 16.06.2020: MsR odporúča MsZ schváliť VZN 

(počet hlasov ZA 5 z 5) 

   

Predsedajúci udelil slovo riaditeľke Mestského múzea, PhDr.  Pospechovej, ktorá informovala 

poslancov o predloženom materiáli. 

Predložené VZN upravuje najmä zmenu v zozname pamätihodností v časti 

a) hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré však majú 

pre mesto historickú, architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu 

a c) chránená zeleň na území mesta Pezinok s podrobným zdôvodnením od Mestského múzea 

v Pezinku. 

Zároveň sa v texte VZN ruší povinnosť Mestského múzea ako garanta predkladať raz ročne 

správu o zmenách v evidencii pamätihodností, vzhľadom na to, že zmena v evidencii nie je 

taká častá a vo VZN je upravená povinnosť garanta predkladať MsZ každú zmenu v evidencii 

pamätihodností. 

 

Primátor upozornil na technickú pripomienku (čísla parciel – doplniť) 

Navrhuje schváliť s pripomienkou: doplniť čísla parciel 

RMM Pospechová - dovysvetlenie 

 

16.hlasovanie: Za 21; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Výsledok: bod prešiel  s technickou pripomienkou: doplniť o čísla parciel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=11844s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-60 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o 

pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN 

(a to VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2014, VZN č. 18/2015 a VZN č. 10/2017) 

s technickou pripomienkou: doplniť čísla parciel 

a následne vypracovať 

úplné znenie VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok 

 

07. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku 

 

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

Spracovali:  Mgr. Igor Schwarz, náčelník Mestskej polície v Pezinku 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=11844s


MsZ 25.06.2020                                                                              14 

 

   Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-60/2020 zo dňa 16.06.2020: MsR odporúča MsZ schváliť VZN 

(počet hlasov ZA 5 z 5) 

 

Bližšie informácie ohľadom predkladaného bodu podala vedúca PO Gottschallová, ktorá 

konštatovala, že predložená zmena VZN o verejnom poriadku vychádza z podnetu mestskej 

polície. Vzhľadom na aplikačnú prax výkladu ustanovenia § 6 ods. 2 VZN o verejnom 

poriadku, že v ňom neboli zadefinované konkrétne kategórie nákladných vozidiel, s potrebou 

obmedziť zákaz tak, aby sa netýkal vozidiel kategórie N1, ktoré boli pred technickou úpravou 

pôvodne osobnými vozidlami. 

Diskusia: 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Igor Schwarz, poverený riadením MsP 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Poslanec Manák 

 Igor Schwarz, poverený riadením MsP 

 Poslanec Manák – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec M.Pátek – parkovanie na chodníkoch otázka na ZNMsP 

 Igor Schwarz, ZNMsP 

 Poslanec Kremský 

 Primátor 

 Poslanec Manák 

 Primátor 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Manák – poslanecký návrh 

 Aby mesto vyčlenilo, respektíve aby mesto prezentovalo na najbližšom 

zastupiteľstve miesta, kde môžu takéto autá parkovať, ktoré by boli vhodné na 

začlenenie do parkovania v nočných hodinách.  

 Záchensky, VŽPaD 

 Primátor 

 

NK – zaznamenala jeden poslanecký návrh : Aby mesto Pezinok do najbližšieho MsZ 

prednieslo miesta kde budú môcť parkovať takéto vozidlá v nočných hodinách 

Hlasovanie v znení poslaneckého návrhu poslanca Manáka:  

MsZ ukladá MsÚ vytipovať mestské pozemky na ktorých bude možné parkovať aj 

s dodávkami v nočných hodinách. Termín: do najbližšieho MsZ 
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 Poslanec M.Pátek – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 

Predsedajúci dal hlasovať o poslaneckom návrhu, tak ako bol prednesený:  

MsZ ukladá MsÚ vytipovať mestské pozemky na ktorých bude možné parkovať aj 

s dodávkami v nočných hodinách. Termín: do najbližšieho MsZ 

17.hlasovanie: Za 19; Proti ; Zdržalo sa ; Nehlasovalo 2 

Výsledok: Poslanecký návrh prešiel  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-61 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

neskorších predpisov 

ukladá 

Mestskému úradu 

vytipovať mestské pozemky, na ktorých bude možné parkovať aj s dodávkami v nočných 

hodinách 

Termín: do najbližšieho MsZ 

 

Hlasovanie o VZN  

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

Výsledok : Bod prešiel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=12050s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-62 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 5, § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

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

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom 

poriadku a následne vypracovať úplné znenie VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku 

 

       08. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o dotáciách 

 

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

Spracovali:  prof. Ing. Pavel Alexy, PhD., poslanec MsZ v Pezinku 

                                   Mgr. Kvetoslava Štrbová, poslankyňa MsZ v Pezinku   

                                   Drahomír Šmahovský, poslanec MsZ v Pezinku  

    Peter Janeček, poslanec MsZ v Pezinku     

   Mgr. Renáta Fabiankovičová, referent kontroly 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=12050s
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    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

                                   JUDr. Jana Kľúčiková, referent daňových exekúcií  

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-59/2020 zo dňa 16.06.2020:  MsR odporučila 

MsZ schváliť návrh VZN s úpravami od pána poslanca Alexyho, ktoré budú predložené ako 

poslanecké návrhy na MsZ.  

(počet hlasov ZA 5 z 5)  

 

Potreba zmeny VZN vychádza z  výsledkov kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom Slovenskej republiky na meste Pezinok za účelom  kontroly systému podpory 

subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a 

účelov v regióne. 

Predmetom kontroly bola, okrem iného, i oblasť poskytovanie dotácií, ich súlad so 

strategickými zámermi mesta a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života a 

poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta, pričom boli zistené určité nedostatky. 

 

Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému bodu 

Diskusia: 

 Poslanec Alexy – má niekoľko návrhov a chce len upozorniť, že všetky návrhy prešli 

komisiami, na ktorých k danej téme prebehla pomerne rozsiahla diskusia.  

 poslanecké návrhy 

Poslanecký návrh č. 1 

§ 2, bod Podmienky poskytnutia dotácie  (2) za odsekom e) upraviť text nasledovne: 

Za vetou v bode e) nechať jeden riadok medzeru a text bude znieť nasledovne: 

Doklady podľa § 2 bodu(2) okrem bankového výpisu predkladá žiadateľ len ak žiada o 

dotáciu prvýkrát, alebo ak došlo k zmene v údajoch, alebo ak od podania žiadosti s 

uvedenými prílohami uplynuli 3 roky. 

 

Poslanecký návrh č. 2 

§ 2, bod  (4) 

Posledná veta bude znieť: 

Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie, pričom spolufinancovanie môže 

byť dokladované aj položkami, ktoré nie sú povolené čerpať z dotácie, ale priamo 

súvisia s projektom alebo činnosťou. 

 

Poslanecký návrh č. 3 

§ 6, bod  (2) odsek c) 

V prvom riadku sa vloží za slovo do konca slovo „druhého“ a potom úplné znenie 

bude: 

c) predložiť stručnú správu o realizácii projektu v termíne do konca druhého  

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa projekt 

realizoval; zároveň je povinný predložiť kópie účtovných dokladov (faktúry, zmluvy, 

bankové výpisy, hotovostné pokladničné doklady, fotodokumentáciu, pozvánky, 

programy, výstrižky z tlače a iné, ktoré jednoznačne preukazujú použitie dotácie), 
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Poslanecký návrh č. 4 

§ 7, bod  (2)  

Zmeniť lehotu z 5 na 10 dní. Úplné znenie bude: 

(2) Ak žiadateľ nevykoná, resp. neopraví vyúčtovanie v stanovenej lehote v zmysle 

výzvy na opravu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných  dní, je povinný Mestu 

Pezinok vrátiť celú dotáciu. 

 

Poslanecký návrh č. 5 

§ 7, bod  (4)  

Zmeniť lehotu na 28.2. 

(4) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Útvar hlavnej kontrolórky, ktorý 

predkladá MsZ informáciu o poskytnutí a vyúčtovaní dotácií  najneskôr do 28.2. 

príslušného kalendárneho roka. 

 

Poslanecký návrh č. 6 

§ 7, bod  (6)  

V druhej vete sa vypúšťa text: 

a to za každý eurocent chýbajúci do minimálnej sumy spoluúčasti, vráti Mestu Pezinok 

z poskytnutej dotácie 10-násobok sumy chýbajúcej do minimálnej sumy spoluúčasti. 

a nahrádza sa textom: 

a to tak, že chýbajúce percento sa zaokrúhli na dve desatinné miesta a suma, ktorú 

prijímateľ vráti sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:  

S=DxP/10 

S – suma ktorú je prijímateľ povinný vrátiť 

D – výška poskytnutej dotácie 

P – percento, ktoré chýba do 10% spoluúčasti (ak napríklad zúčtovaná spoluúčasť 

predstavuje 8% z poskytnutej dotácie, hodnota P=2) 

Potom úplný text celého bodu 6 bude: 

Ak príjemca dotácie nevydokladuje žiadnu spoluúčasť, je povinný vrátiť Mestu 

Pezinok sumu vo výške celej dotácie za príslušný rok. Ak príjemca dotácie vydokladuje 

spoluúčasť, ktorá je menšia ako 10%, vráti Mestu Pezinok z poskytnutej dotácie 

alikvotnú časť, a to tak, že chýbajúce percento sa zaokrúhli na dve desatinné miesta 

a suma, ktorú prijímateľ vráti, sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:  

S=DxP/10 

S – suma ktorú je prijímateľ povinný vrátiť 

D – výška poskytnutej dotácie 

P – percento, ktoré chýba do 10% spoluúčasti (ak napríklad zúčtovaná spoluúčasť 

predstavuje 8% z poskytnutej dotácie, hodnota P=2) 

 

Termín vrátenia stanoví MsÚ po uzatvorení kontroly vyúčtovania. Takto vrátené 

finančné prostriedky sa použijú na dotácie v príslušnej oblasti v ďalšom kalendárnom 

roku a prerozdelia sa len medzi tie subjekty, ktoré neboli sankcionované z dôvodu 

nedostatočného spolufinancovania. 
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Poslanecký návrh č. 7 (na MsR bol len avizovaný) 

Aby VZN ako celok bolo prijaté s pripomienkou „ Pri vyúčtovaní dotácie nebude MsÚ 

vyžadovať, pri položkách za ubytovanie, menný zoznam ubytovaných.“ 

 

NK – hlasovanie o procesnom zlúčení všetkých poslaneckých návrhoch 1 až 7, aby sa 

vyjadrilo jedným hlasovaním. 

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

 

Hlasovanie o všetkých poslaneckých návrhoch poslanca Alexyho 

20.hlasovanie: Za 21; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Výsledok: Poslanecké návrhy prešli 

 

 Poslanec Šmahovský – poslanecký návrh - stiahnutý 

 ZPR Šipoš – vysvetlenie (nález NKÚ) 

 ÚHK, Fabiankovičová – dovysvetlenie 

 Poslanec Šmahovský 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Alexy  

 poslanecký návrh V oblasti kultúry v Preambule „upraviť vetu „ Zároveň 

bude v oblasti kultúry prednostne podporovať  podujatia......“ 

 VPO Gottschallová 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Alexy – spresnenie poslaneckého návrhu: „vypustiť z preambule v oblasti 

kultúry vetu - dbať na podporu podujatí, ktoré nenesú prvky komercie a projekty 

zameriavajúce sa na neziskovú činnosť.“ 

21.hlasovanie: Za 17; Proti 0; Zdržalo sa 3; Nehlasovalo 1 

Výsledok: poslanecký návrh prešiel  

 

Predsedajúci dal hlasovať o bode ako celku 

22.hlasovanie: Za 21; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Výsledok: Bod prešiel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=13888s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-63 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o dotáciách  

s poslaneckými návrhmi poslanca prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD.. 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=13888s
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09. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu 

starostlivosť na rok 2020 

 

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

Spracovala:   Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

(na základe podkladov tajomníkov komisií) 

 

Stanovisko Komisie športu zo dňa 22.05.2020 , Komisie kultúry zo dňa 18.5.2020 a Komisie 

sociálnej starostlivosti a zdravotníctva zo dňa 09.03.2020: odporúčajú schváliť v predloženom 

znení, bez pripomienok 

 

Uznesenie MsR č. 2-93 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť materiál v predloženom znení 

 

Predsedajúci navrhol, aby sa hlasovalo procesným zlúčením schvaľovanie za a) za b) za c) 

Nakoľko nikto z poslancov nemal námietky, pristúpilo sa k hlasovaniu o procesnom zlúčení 

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

Výsledok: procesné hlasovanie schválené 

  

Na výzvu predsedajúceho, prihlásiť sa do diskusie, nikto z poslancov nereagoval a tak dal 

hlasovať o bode „Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu 

starostlivosť na rok 2020“  v jednom hlasovaní. 

24.hlasovanie: Za 20 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 1 (Poslancovi Rybárovi nefungovalo 

hlasovacie zariadenie) 

Výsledok: bod prešiel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=15610s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-64 /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 § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 6/2019 ktorým sa určujú podmienky rozdelenia 

účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu 

Mesta Pezinok 

a) schvaľuje 

poskytnutie dotácie pre oblasť športu v roku 2020 v zmysle priloženej prílohy č. 1 

(príloha je súčasťou a neoddeliteľnosťou časťou uznesenia) 

b)  schvaľuje 

poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry v roku 2020 v zmysle priloženej prílohy č.2 

(príloha je súčasťou a neoddeliteľnosťou časťou uznesenia) 

c)  schvaľuje 

poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2020 v zmysle priloženej prílohy č.3 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=15610s
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(príloha je súčasťou a neoddeliteľnosťou časťou uznesenia)  

Príloha č. 1 

por.č. subjekt účel 
Dotácia 

v € 

1. Klub šachu Pezinok na činnosť 1 136 

2. Karate-kickbox klub Pezinok na činnosť 5 945 

3. HK 18 Karpatský Sokol na činnosť 1 337 

4. K.O.KARPATSKÝ SOKOL na činnosť 0 

5. Klub orientačného behu Sokol Pezinok na činnosť 6 615 

6. 1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia na činnosť 655 

7. AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania na činnosť 425 

8. AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu na činnosť 2 036 

9. AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky na činnosť 851 

10. Grinavský futbalový klub 1923 na činnosť 2 473 

11. Športový triatlonový klub Pezinok-oddiel triatlonu na činnosť 2 714 

12. Športový triatlonový klub Pezinok-oddiel atletiky na činnosť 0 

13. Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok na činnosť 3 602 

14. Plavecký klub Pezinok, o.z. na činnosť 7 641 

15. Športový volejbalový klub Pezinok na činnosť 5 688 

16. 1. JUDO CLUB PEZINOK na činnosť 0 

17. Basketbalový klub Pezinok na činnosť 2 189 

18. Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok na činnosť 6 508 

19. Lyžiarský klub BABA - Pezinok na činnosť 462 

20. PŠC - Pezinok na činnosť 10 976 

21. Amatérsky hokejový klub Pezinok Grapes na činnosť 1 114 

22. 

1.Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub 

Carpatians Slovakia na činnosť 
300 

23. CFK Pezinok - Cajla na činnosť 6 513 

24. Tanečné centrum CHARIZMA na činnosť 4 203 

25. Volejbal Tenis Club - tenis na činnosť 1 377 

26. Amatérsky hokejový klub Ducks na činnosť 0 

27. 1. Karate Club Pezinok na činnosť 1 782 

28. B-sport Pezinok na činnosť 258 

SPOLU 76 800 

 

Celková suma v € 80 000 

Rezerva primátora 3 200 

Činnosť 76 800 

Projekty 0 
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Individuálny športovci 0 

 

Príloha č. 2 

por

.č.  
Žiadateľ o fin. príspevok účel   dotácia   

1 
Malokarpatský banícky spolok v 

Pezinku činnosť v roku 2020 600 

2 Malokarpatské múzeum v Pezinku projekt - Keramické trhy  - rušia projekt 0 

3 
ŽIVENA , spolok slovenských 

žien činnosť v roku 2020 400 

4 Nezisková organizácia Barbora projekt - Pezinský Permoník 2020 1 100 

5 ANIMATUS činnosť v roku 2020 600 

6 5P projekt - Kniha stĺpky 2014-2020 300 

7 
ZO Slovenský zväz 

protifaš.bojovníkov činnosť v roku 2020 300 

8 
Malokarpatský banícky spolok v 

Pezinku 

projekt - 3.ročník detskej baníckej akadémie JUDr. 

Dušana Vilima 500 

9 Dychová hudba Grinavanka 

projekt - Grinavanka Fest 2020-V.ročník festivalu DH s 

medz. účasťou 1 800 

10 Dychová hudba Grinavanka činnosť v roku 2020 250 

14 OZ RADOSŤ činnosť v roku 2020 600 

15 QUICK PRODUCTION SK, s.r.o projekt - koncerty v Pezinku 800 

16 
Regionálne trampské združenie 

Pezinok 

projekt - BLATINA - festival slovenskej trampskej 

hudby-rušia  0 

17 
Občianske združenie ART 

CHANCE projekt - Pezinské hudobné slávnosti 400 

19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 

projekt - Medzinárodný festival poézie FELIBER 

POETRY 2020 - rušia  0 

20 EUTERPA projekt - Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2020 1 200 

21 MEDIALMASTER s.r.o projekt - Vítanie leta - vyradená žiadosť 0 

22 OZ Priatelia filmu a divadla projekt - Pezinský Alternatívny Filmový festival 900 

23 
OBČIANSKA INICIATÍVA 

GRINAVA činnosť v roku 2020 - GrinGa centrum pre deti a mládež 800 

24 
OBČIANSKA INICIATÍVA 

GRINAVA činnosť v roku 2020 1 000 

  SPOLU   11 550 

  rezerva primátora Mesta Pezinok   950 

  Celková suma dotácií    12 500 

 

Pôvodne schválený rozpočet zo dňa 30.3.2020 bol upravený Uznesením MsZ č. 1-28/2020 zo 
dňa 02.06.2020 

  

Príloha č.3 

Por.č. Žiadateľ o fin. príspevok účel dotácia v € 

1. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO 

Pezinok na činnosť v roku 2020 285 

2. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123 na činnosť v roku 2020 370 

3. Dia Bozin Pezinok na činnosť v roku 2020 320 

4. 5 P projekt Mesto bez bariér 325 

5. JDS, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok na činnosť v roku 2020 570 

6. Zväz vojakov SR, klub Pezinok na činnosť v roku 2020 0 

7. Lions klub Pezinok BOZIN projekt Deň bez bariér 245 

8. Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok na činnosť v roku 2020 0 

9. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela PK projekt Liečivá sila prírody 0 

10. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pk projekt  Animoterapia v Pinelke 0 
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11. Centrum pre rodinu - Pezinok na činnosť v roku 2020 620 

12. Kláštor kapucínov - Njsvätejšej trojice 

projekt Všetci v jednom tíme - spol. pre 

rod. 295 

13. Armáda spásy na Slovensku na činnosť v roku 2020 1170 

14. Claudianum, n.o. na činnosť v roku 2020 150 

15. 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na 

Slovensku PK projekt Rodinno-spevácky tábor Liptov 0 

16. Lepšia cesta, n.o. 

projekt Vzdelávanie psychoterapeutov 

pracujúcich v oblasti liečby závislostí 150 

      0 

  SPOLU   4500 

  rezerva primátora Mesta Pezinok   500 

  SPOLU rozdelenie dotácií   5000 

  rozpočet na r. 2020   5000 

 

O 12:50 hod. primátor vyhlásil prestávku 

Prezentácia poslancov po prestávke: Prezentovalo sa 15 poslancov, zasunutých kariet bolo 

však 18. Poslanci nie sú fyzicky prítomní, ale kvórum sa počíta ako keby boli prítomní. 

Nová prezentácia – 18 poslancov , zasunutých kariet 19 .   

Poslanec Farbula - zasunutá karta a nie je prítomný 

 

10. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 

a stanovisko DR 

 

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

Spracoval:   Peter Bittner, konateľ TV PEZINOK, s.r.o. 

 

Uznesenie MsR č. 2-50 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku  zobrať na vedomie materiál  v predloženom znení 

  

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 Prišiel poslanec Farbula 

 prednostka 

 

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

Výsledok: Berie na vedomie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=19358s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-65 /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  

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=19358s
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zisk vo výške 13 259,- € 

náklady vo výške   126 223,- € 

výnosy vo výške    139 482,- € 

 

11. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, 

s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR 

 

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

Spracoval:  Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ 

 

Uznesenie MsR č. 2-53 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku zobrať na vedomie materiál v predloženom znení 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 riaditeľ PMS J. Pátek 

 poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

 Riaditeľ PMS J. Pátek 

 Primátor 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Hidaši 

 Riaditeľ PMS J. Pátek – faktická poznámka 

Ďalšie pripomienky neboli a predsedajúci dal hlasovať o danom bode. 

26.hlasovanie: Za 18 ; Proti 0; Zdržalo sa 1; Nehlasovalo 1 

Výsledok: Berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=19506s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-66 /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  

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2019  

zisk  vo výške 1 132,75 € 

náklady vo výške  401 772,63 € 

výnosy vo výške   402 905,38 € 

 

12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za 

rok 2019 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=19506s
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Spracovala:   Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC 

 

Uznesenie MsR č. 2-52 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť materiál v predloženom znení 

 

Diskusia: 

 poslankyňa Žárska – upozornenie na nezrovnalosť čísiel 

 VFO, Gusejnová - vysvetlenie 

 RPKC, Luknárová - dovysvetlenie 

 

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom bode aj s pripomienkou (ako opravu hospodárskeho 

výsledku) 

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

Výsledok: Schvaľuje s pripomienkou  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=20480s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-67/2020 

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 § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

s c h v a ľ u j e   s    p r i p o m i e n k o u* 

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p. o.za  rok 2019:   

výdavky vo výške                                      541 768,22 € 

príjmy vo výške                                         547 945,17 € 

hospodársky výsledok – účtovná strata     -   7 612,65 € 

*správny údaj: hospodársky výsledok - účtovná strata – 11 340,84 € 

 

13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb v 

Pezinku za rok 2019 

 

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

Spracoval:   RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ 

 

Uznesenie MsR č. 2-53 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť materiál v predloženom znení 

 

Diskusia: 

 Poslankyňa Štrbová – prečítala podnet od občanov (ktorý dostali viacerí poslanci)týka 

sa MPS p.o. a jedná sa obsahovo o interpeláciu. Žiada odpoveď písomne. 

 Primátor 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Primátor 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=20480s
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 Poslankyňa Žárska 

 Prednostka 

 Primátor 

 Poslanec Oravec 

 ZPR  Wagingerová – faktická poznámka 

 Poslanec Hidaši 

 RMPS Chudý 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 RMPS Chudý 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 RMPS Chudý 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 RMPS Chudý 

 Poslanec Farbula 

 Poslanec Mács 

 Poslanec Chynoranský – faktická poznámka 

 Poslanec Hidaši  

 Poslanec Rybár 

Ďalšie otázky a pripomienky poslanci už nemali a tak predsedajúci dal hlasovať o danom 

bode 

28.hlasovanie: Za 15 ; Proti 1; Zdržalo sa 4; Nehlasovalo 0 

Výsledok: schvaľuje  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=20708s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-68 /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 § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

schvaľuje 

hospodárenie Mestského podniku služieb v Pezinku, p.o. za rok 2019: 

hlavná činnosť: príjem = 653 067,74 €  (96,95% ) (z toho príspevok = 380 000 € )  

                          výdaj  = 660 616,03 €  (98,07% ) 

 

podnikateľská činnosť: príjem = 109 332,47 €  (101,00% ) 

                                      výdaj  = 100 845,29 €  (123,36%) 

 

hospodársky výsledok pred zdanením  – účtovná strata vo výške 39 498,26 €, z toho: 

hlavná činnosť             – 40 289,52 € 

podnikateľská činnosť +      791,26 € 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=20708s
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14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za 

rok 2019 

 

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

Spracovala:  PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka 

 

Uznesenie MsR č. 2-54 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť materiál v predloženom znení 

 

 

Bez diskusie 

29hlasovanie: Za 20 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Výsledok: schvaľuje  

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-69/2020 

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 § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

schvaľuje 

hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p. o. za rok 2019 

príjmy vo výške                                                 96 482,45 € 

výdavky vo výške                                              97 827,35 € 

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške   210,33 € 

 

15.  Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019  

 

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

Spracovala:  Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 22.06.2020: bude prezentované 

ústne na zasadnutí MsZ 

Uznesenie MsR č. 2- 49/2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť predložený materiál s výhradou:  

Doplniť 

-  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 

- správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12. 2019 

 

Úvod k predkladanému bodu predniesol primátor. Slovo následne udelil vedúcej FO Ing. 

Gusejnovej, ktorá sa taktiež vyjadrila k predloženému materiálu. 

 

Diskusia: 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 
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 Poslankyňa Žárska 

 Poslanec Oravec 

 Poslanec Rybár 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Poslankyňa Štrbová 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

Primátor ukončil diskusiu a dal hlasovať o predloženom bode. 

30.hlasovanie: Za 12 ; Proti 2; Zdržalo sa 3; Nehlasovalo 3 

Výsledok: schvaľuje 

 

Nasledovala krátka diskusia ohľadom hlasovania, na základe ktorej dal primátor hlasovať 

o zrušení schváleného uznesenia. 

 

31.hlasovanie: Za 18 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 2 

Výsledok: uznesenie sa ruší 

 

 Poslanec Šipoš – poslanecký návrh 

 Aby záverečný účet bol schválený s výhradou presne v zmysle stanoviska 

Mestskej rady – schvaľujeme s výhradou, že chýba stanovisko hlavnej 

kontrolórky a chýba správa nezávislého auditora. 

NK – zaznamenala 1 poslanecký návrh poslanca Šipoša, ktorý navrhuje hlasovať 

o predloženom uznesení „s výhradou že chýba stanovisko hlavnej kontrolórky a chýba správa 

nezávislého auditora“. 

32.hlasovanie: Za 16 ; Proti 0; Zdržalo sa 2; Nehlasovalo 2 

Výsledok: poslanecký návrh schválený 

 

Hlasovanie o bode ako celku 

33.hlasovanie: Za 14 ; Proti 0; Zdržalo sa 3; Nehlasovalo 3 

Výsledok: schvaľuje s výhradou 

 

Poznámka : Prebehli 3 hlasovania z toho 2 hlasovania boli procesné. Výsledkom procesu je 

vyhotovenie jedného uznesenia. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=22910s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-70 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=22910s
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v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.Z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

schvaľuje s výhradou* 

 

I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2019 bez výhrad 

 

II. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2019 vo výške 1 659 187,54 eur do rezervného fondu 

 

III. Zostatok finančných operácií vo výške 460 701,19 eur a vysporiadanie zostatku 

finančných operácií na tvorbu  rezervného fondu 

* 

- doplniť stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 

- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12. 2019 

 

16. Zúčtovanie rozpočtového provizória 

 

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

SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  

 

 

Uznesenie MsR č. 2-55/2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku  zobrať na vedomie materiál v predloženom znení 

 

Predsedajúci udelil slovo VFO Gusejnovej, ktorá podala bližšie informácie k materiálu. 

 

Diskusia: 

 poslankyňa Žárska – podnet pre HK (výrub stromov) je to v súlade s VZN ? 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a tak predsedajúci dal hlasovať o predloženom bode. 

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

Výsledok: berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25036s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-71 /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 § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

berie na vedomie 

zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória 

od 1.1.2020 do 30.03.2020 s 1/12 rozpočtu roku predchádzajúceho 

a s rozpočtom mesta na rok 2020 po jeho schválení 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25036s
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17. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur 

 

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

Spracovala :   JUDr. Jana Kľúčiková, referent daňových exekúcií 

 

Uznesenie č. 2-57 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Pezinku zobrať na vedomie materiál v predloženom znení 

 

Diskusia: bez diskusie 

Hlasovanie o materiáli v predloženom znení 

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

Výsledok: berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25279s 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-72 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a úlohy uloženej uznesením  

MsZ č. 1-81/2019 zo dňa 30.05.2019 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Informáciu – prehľad pohľadávok - Tabuľka č. 1 (stav podľa účtovnej evidencie k dátumu 

31.03.2020) 

 

2. Informáciu – daňové nedoplatky/pohľadávky nad 1000,- eur  k 31.05.2020                             

Tabuľka č. 2 

3. Informáciu o nasledujúcich zmenách vo vymáhaní pohľadávok nad 1.000,- eur   

k 31.05.2020 

 

I napriek skutočnosti, keď zo strany mesta nie je možné robiť úkony v exekučných  konaniach 

z titulu odloženia daňových exekúcií počas obdobia pandémie (zák. č. 67/2020 Z. z. v znp.), 

na účet mesta boli uhradené nasledovné daňové nedoplatky :  

 

Bufet BEDEČ, s.r.o., L. Novomeského15, Pezinok, IČO: 46 060 2836, nedoplatok za 

užívanie verejného priestranstva  vo výške  2 928,00 € bol dňa 12.02.2020  uhradený celkom; 

Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, Bratislava, IČO: 35 793 783, nedoplatok 

na poplatku za komunálny odpad vo výške  2 505,36 € bol dňa 11.5.2020  uhradený celkom;  

Lupták Peter, bytom Zumberská 1, Pezinok, nedoplatok na poplatku za komunálny odpad vo 

výške 1 269,56 € bol splátkami zo dňa 24.2.2020, 11.5. – 13.05.2020  uhradený celkom; 

Miškovský Michal,  bytom  Modranská  146, Vinosady,  nedoplatok  za  daň z nehnuteľnosti  

vo  výške  4 504,94 €, bol dňa  29.05.2020  uhradený  čiastočne  vo výške 338,40  €, zostatok 

nedoplatku je  v sume   4 166,54 €; 

Regena, spol. s r. o., Glejovka 1, Pezinok, IČO: 34 108 726 nedoplatok za daň 

z nehnuteľnosti, KO a psa vo výške 172 928,37 €. Postupná úhrada z nedoplatku vo výške 

1 761,47 €,  zostatok nedoplatku je 171 166,90 €. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25279s
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18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach 

 

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

Spracovala:  Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

 

Uznesenie MsR č. 2-56 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku zobrať na vedomie materiál v predloženom znení 

 

Diskusia:  

 Poslanec Oravec 

 VEO, Gusejnová 

 VOŠaSS, Hýll 

 ZPR Wagingerová 

 VOŠaSS, Hýll 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Poslanec Grell 

 Primátor 

Diskusia ukončená, primátor dal o bode hlasovať. 

36.hlasovanie: Za 20 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Výsledok: berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25333s 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-73 /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 obdobie od 01.04.2020 do 10.06.2020  

príjmy    vo výške 26 596 971 eur 

výdavky vo výške 26 595 971 eur 

 

19. Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu mesta pre 

jednotlivé kluby 

 

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

Spracovala:  Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu správy miestnych daní 

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-92/2020 zo dňa 16.06.2020: MsR odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, zobrať na vedomie Finančnú analýzu priamych a 

nepriamych dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé kluby vypracovanú v zmysle uznesenia 

MsZ č. 1-15/2020 zo dňa 27.02.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25333s
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Pripomienka mestskej rady: MsR sa zhodla, že je to prvotný pracovný materiál, ktorý sa 

dopracuje s týmito pripomienkami: 

aký majetok mesta poskytujeme jednotlivým športovým klubom a za akú cenu  prenajímame 

majetok mesta a túto výšku porovnať s komerčným nájmom (ak existuje nájom obvyklý) - 

vyčísliť odhadom (personálne plnenia) služby a energie. 

Úvod k bodu predniesol primátor.  

Diskusia: 

 Poslanec Alexy 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš  

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula 

 Poslanec Alexy 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

 Primátor 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil. Primátor konštatoval, že pripomienky mestskej rady si 

osvojuje  a na materiáli sa bude ešte pracovať. 

Predsedajúci dal o bode hlasovať tak ako je predložený 

37.hlasovanie: Za 17 ; Proti 1; Zdržalo sa 1; Nehlasovalo 1 

Výsledok: berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25851s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-74 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

berie na vedomie 

Finančnú analýzu priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé kluby  

vypracovanú v zmysle uznesenia MsZ č. 1-15/2020 zo dňa 27.02.2020 

 

  20. Doplnenie Koncepcie rozvoja športu  
 

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

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

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č.2-91/2020 zo dňa 16.06.2020 - Mestská rada v 

Pezinku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 

11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov schváliť doplnenie Koncepcie rozvoja športu 2020-2024 (hlasovanie: za 5, proti: 0, 

zdržal sa: 0, abs.: 2)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=25851s
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Koncepcia rozvoja športu Mesta Pezinok na roky 2020 – 2024 bola schválená uznesením MsZ 

č. 1-15/2020 s poslaneckým návrhom Mgr. Kvetoslavy Štrbovej „doplniť dokument 

a predložiť ho do júnového zasadania MsZ“. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 Prednostka 

 Poslankyňa Žárska 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

Primátor dal o bode hlasovať 

38.hlasovanie: Za 21 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 0 

Výsledok: schvaľuje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=26723s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-75 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

doplnenú Koncepcie rozvoja športu 2020-2024 

 

21. Informácie z činnosti MsÚ (upravený pri schvaľovaní programu) 

 

Predkladá:   Ing. Jana Lehocká, prednostka Mestského úradu v Pezinku 

Spracoval:  Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Agenda jednotlivých oddelení je zhrnutá v prezentácii na samostatných slide-och, ktoré sa 

premietli na obrazovke. Poslanci boli predsedajúcim vyzvaní aby svoje otázky a pripomienky 

kládli vedúcim pracovníkom podľa jednotlivých oddelení . 

 

Právne oddelenie: 

 Poslankyňa Žárska – k právnej činnosti Mesta (právne služby poskytované externe) 

 

Majetkové oddelenie: 

Bez diskusie 

 

Finančné oddelenie: 

Bez diskusie 

 

Odd. výstavby a životného prostredia 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=26723s
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 Poslankyňa Žárska – doplniť pasport chodníkov do plánu. Spracovanie kapacitného 

posúdenia komunikácii - prečo, keď už bola podpísaná dohoda s firmou za 38 tisíc 

eur? 

 VOVaŽP Ing. Záchenský - odpoveď 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Štrbová 

1. Príprava podkladov pre súťaže Úprava MK Krížna, Štúdia Bratislavská, PD 

Kompostáreň – sú tieto materiály k nahliadnutiu na oddelení?  

2. Kedy to bude prediskutované s poslancami? 

3. Aktualizácia PD Cyklochodník PK – Limbach – čo táto aktualizácia obnáša?  

4. Aký je výsledok vyhodnotenia súťaže „Výzva na predloženie ponuky zákazka 

s nízkou hodnotou, kde sme zabezpečovali poradenstvo“ (nie je to zverejnené) 

 VOVaŽP Ing. Záchenský – odpoveď 

Na otázku č. 4 odpovie písomne 

 Poslankyňa Štrbová – spolupráca s investorom pri rozšírení komunikácie „Pánsky 

chodník“ – kedy bude otvorená táto komunikácia? 

 VOVaŽP Ing. Záchenský – odpoveď 

 Poslankyňa Štrbová - Plánovaný výrub zelene v Zámockom parku – kedy a v akom 

rozsahu? 

 VOVaŽP Ing. Záchenský – odpoveď (zaslať poslancom povolenie) 

 Poslankyňa Štrbová – realizácia modulovej prístavby ZŠ Na bielenisku – kedy je 

predpokladané ukončenie a spustenie do prevádzky 

 VOVaŽP Ing. Záchenský – odpoveď 

 Poslanec Manák – zvýšenie úrovne separácie (MŠ Vajanského opadané lístie nie je 

kam dať) je možnosť dať im zberné nádoby na lístie 

 VOVaŽP Ing. Záchenský – poznačil si ako úlohu 

 Poslanec Kremský – dohoda s Lesmi SR o znížení objemu ťažby dreva – uvažuje sa o 

prevzatí hospodárenia do vlastnej agendy mesta? (rekreačná funkcia lesa) 

 VOVaŽP Ing. Záchenský – odpoveď 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – zvýšená úroveň separácie – žiada , či by bolo možné v rámci zberu 

tetrapacov a kovov zvýšiť množstvo nádob alebo častejší vývoz 

 VOVaŽP Ing. Záchenský - odpoveď 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Kovačovský – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský – triedenie z rodinných domov – veľký rozsah pre zber papiera – 

pridať ešte jeden termín 

 

Odd. propagácie, komunikácie a IT 

 Poslanec Macháč – 1 neobsadená pozícia – o akú pozíciu ide? 

 Prednostka – odpoveď 
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 Poslanec Macháč (za komisiu IT a smart riešení) žiada, aby im materiály, ktoré sú 

v časti „Plán“ Príprava podkladov pre súťaže a ich následná realizácia ( tlačový 

systém, WIFI4EU, dodávateľ IP telefónie, zosúladenie zo zákonom o kybernetickej 

bezpečnosti, nový Office pre MsÚ, Firewall, servis serverovej infraštruktúry, nová 

web stránka mesta – vzhľadom na poddimenzovanú  personálnu kapacitu IT a 

komunikácie spustiť aspoň súťaž na nový web)boli poskytnuté na zasadnutie ich 

komisie. 

 Prednostka - odpoveď 

 

Odd. školstva a sociálnej starostlivosti 

 Poslankyňa Žárska – výzvy – súkromné materské škôlky 

 VOŠaSS, Hýll - odpoveď 

 Poslankyňa Žárska – žiada na najbližšie MsZ dopracovať aj výstup z Kancelárie 

primátora (sú tam 2 referáty a stavebný úrad + 3 pracovníčky) 

 Poslanec Grell – aktivační pracovníci 

 VOŠaSS, Hýll - odpoveď 

 Poslanec Manák – koľko detí nebolo prijatých do MŠ 

 VOŠaSS, Hýll – odpoveď (rozhodnutia ešte neboli vydané) 

 ZPR Wagingerová – faktická poznámka 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 

Informácia z činnosť ÚHK 

 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta   

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

 

Diskusia:  

 Poslanec Oravec 

 Poslanec Macháč 

Diskusia ukončená 

39.hlasovanie: Za 18 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 1 

Výsledok: berie na vedomie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=27079s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-76 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

Informácie z činnosti ÚHK v znení predloženého materiálu 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=27079s


MsZ 25.06.2020                                                                              35 

 

23. Rôzne 

23.1 Pomoc podnikateľským subjektom na území mesta (Gastro prevádzky) 

doplnený bod programu 

 

Primátor informovala, že včera (24.6.) mu bola doručená petícia.  

Podpísaní občania touto petíciou žiadajú vedenie Mesta a Mestské zastupiteľstvo Pezinok, 

aby v záujme prežitia prevádzok sídliacich v nájomných priestoroch mesta, s ohľadom na 

zákaz ich činnosti v súvislosti s pandémiou Covid19 a Vyhlásením vlády SR o štátnej pomoci  

odpustili  prevádzkam nájomné vo výške 50 % nájmu za mesiace apríl, máj a následne znížili 

nájom o 50% do konca roka 2020 a odpustili daň respektíve nájom za užívanie verejného 

priestranstva pre všetky prevádzky na území mesta Pezinok od apríla do konca roka 2020. 

 

Nasledovala dlhá diskusia, do ktorej sa zapojili poslanci : Mács, Macháč, Rybár, Žárska, 

Šipoš, primátor, Kremský, VPO Gottschallová, Manák, Oravec, Alexy, Kovačovský, 

prednostka, VFO Gusejnová, Štrbová 

Počas diskusie podal poslanec Mács 3 poslanecké návrhy: 

 Poslanec Mács – poslanecký návrh 

1. Aby sa odpustilo nájomné vo výške 50% vo všetkých priestoroch, ktoré sú 

v prenájme mesta Pezinok a to za mesiac apríl a máj (nahradil ho poslanecký 

návrh poslanca Kremského) 

2. Znížili v týchto priestoroch aktuálne nájomné o 50% v mesiacoch jún až 

december2020 

3. Aby sa odpustila daň za záber verejného priestranstva v mesiacoch od apríla do 

decembra 2020 pre všetky vonkajšie prevádzky nachádzajúce sa v meste Pezinok 

 

Na základe ďalšej diskusie podal poslanec Kremský – poslanecký návrh: 

 Navrhujem odpustenie 50% z výšky nájomného prevádzkam, ktoré fungujú 

v budovách v majetku mesta počas obdobia sťaženého užívania podľa druhu 

prevádzky, ako je uvedené v tabuľke podľa Zákona č.71/2013 o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 

Návrhová komisia dala o poslaneckom návrhu poslanca Kremského hlasovať 

40.hlasovanie: Za 18 ; Proti 0; Zdržalo sa 0; Nehlasovalo 1 

Hlasovali všetci prítomní 19 poslanci; za (technická chyba hlasovacieho zariadenia) 

Výsledok: poslanecký návrh prešiel 

 

NK – hlasovanie o poslaneckom návrhu poslanca Mácsa: Znížiť v týchto priestoroch aktuálne 

nájomné o 50%  od konca lehoty na poskytovanie dotácie do konca roka – podľa typu 

prevádzok 

41.hlasovanie: Za 8 ; Proti 4; Zdržalo sa 6; Nehlasovalo 1 

Výsledok: poslanecký návrh neprešiel 

 

 Poslanec Mács – preformuloval svoj návrh č. 3 na znenie: 

 MsZ ukladá úlohu MsÚ, aby pripravil spôsob ako kompenzovať nájom a záber 

verejného priestranstva na prevádzky počas sezóny 2020.  
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NK – dala hlasovať o poslaneckom návrhu poslanca Mácsa  

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

Výsledok: poslanecký návrh prešiel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=29445s 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1-77 /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

neskorších predpisov 

ukladá 

Mestskému úradu, 

aby pripravil spôsob ako kompenzovať nájom a záber verejného priestranstva na prevádzky 

počas sezóny 2020 

Termín: do najbližšieho MsZ 

 

O slovo sa prihlásil ešte poslanec Kremský, ktorý informoval zastupiteľstvo, že sa rozhodol 

vzdať sa poslaneckého mandátu k 30.6.2020. Ako dôvod uviedol, že je v parlamente veľmi 

pracovne vyťažený a nerád by niečo robil na polovičku.  

V krátkosti zhodnotil svoje jeden a pol ročné pôsobenie ako poslanec MsZ v Pezinku. 

Primátor poďakoval za spoluprácu a poprial poslancovi Kremskému šťastnú cestu na vyššej 

úrovni v Národnej rade SR 

Poslanec Mács, v mene  klubu „Za Pezinok“, zaželal poslancovi Kremskému mnoho úspechov 

v NR SR.  

 

24. Interpelácie poslancov 

 

 Poslanec Rybár   

 aký je aktuálny stav cyklochodníka a kedy sa plánuje jeho realizácia 

 kanalizácia v Grinave 

Odpoveď: Primátor – Grinava 

       Záchenský – cyklochodník 

 

 Poslankyňa Žárska 

 Požiadala primátora o zaslanie listu prokurátorke (elektronicky) 

 Právne služby, kancelária primátora - podá písomne 

 Podnet pani Fabiankovičovej – zašle písomne 

 Ako sa ako mesto postavíme k petícii a k problémom, s ktorými sa stretáva každý 

deň (uzatvorenie ambulantnej časti rehabilitácie na Pinelovej nemocnici).  

 Na webovej stránke je informácia, že plaváreň sa otvorí až 1.9.2020. Pýta sa 

riaditeľa MPS Chudého – keď bude zlé počasie ako rýchlo je možné naštartovať 

plaváreň, tak aby mohla byť otvorená. 

Odpoveď: primátor 

       RMPS Chudý 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=29445s
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 Poslanec Hidaši  

 V akom stave je pokrytie stavebného úradu, či tam evidujeme uchádzačov o prácu 

 Stav zmluvy medzi dodávateľom stavebných prác na dodávku výstavby cintorína  

 V prípade zlého počasia, čo bude so zamestnancami, máme pre nich náhradnú 

prácu 

Odpoveď: na prvé 2 otázky – písomne 

      RMPS Chudý 

 

 Poslankyňa Štrbová 

 Interpelácia od občana na činnosť MPS - je zaslaná písomne. Žiada odpoveď 

písomne 

 Interpelácia od občana na činnosť PKC – je zaslaná písomne. Žiada odpoveď 

písomne 

 Na stránke je zverejnená zmluva o zakúpení dočasnej svetelnej signalizácií 

semafóry na Drevárskej ul. Táto križovatka sa riešila v rámci záchytného 

parkoviska na železničnej stanici a bolo deklarované, že ide o dočasnú križovatku, 

že tam príde k nejakým úpravám. Z akého dôvodu sme boli povinní zakúpiť 

dočasnú svetelnú signalizáciu.  

Odpoveď - žiada písomne 

 Máme overené (garantované), že ten príspevok, ktorý sme mali už odsúhlasený 

na cyklochodník, či nám zostane v tej výške a či nebudeme musieť celý 

cyklochodník financovať z rezervného fondu 

Odpoveď: VOŽPaD Záchenský 

      Primátor 

 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka (žiada o informovanie dohľadom 

príspevku z BSK) 

 

 Poslanec Farbula 

 Prečo, alebo kedy nám bude predložená správa o činnosti MsP 

 Nebola by možnosť dať prevádzkové hodiny na kúpalisku aspoň 2 dni dlhšie? 

Odpoveď: primátor 

      RMPS Chudý 

 

 Poslanec Manák 

 Otváracie hodiny na kúpalisku by mali byť dlhšie 

 JURAVA v akom štádiu sú projekty, či sa chystajú nejaké projekty, atď 

Odpoveď: primátor 

 Na minulom MsZ podal interpeláciu ohľadom reťaze na Krížnej bolo 

odpovedané, že sa budú postupovať kroky na jej odstránenie. Ako to je? 

Odpoveď: VOŽPaD Záchensky 
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 Poslanec M. Čech 

 Ako to vyzerá s detskými ihriskami, ktoré sú dnes zatvorené a kedy budú 

otvorené 

Odpoveď: VOŽPaD Záchenský 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=34720s 

 

Primátor ukončil zasadnutie MsZ. Poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí  a zaželal 

všetkým pekné dovolenky a oddych na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________      _______________________ 

Ing. arch. Igor Hianik     Ing. Jana Lehocká 

     primátor                   prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Odehnalová 

https://www.youtube.com/watch?v=_VntiCIgnn4&t=34720s

