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PREDKLADÁ: Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, referent útvaru HK mesta Pezinok 

SPRACOVAL: Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, referent útvaru HK mesta Pezinok 

 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ...... /2021 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. d)  

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

 

 

 

 

 

 

berie  na vedomie 

 

 

Informácie z činnosti ÚHK 
v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 

 



 

 

Ú t v a r  h l a v n e j  k o n t r o l ó r k y 

Správa o výsledku kontrol a činnosti ÚHK za obdobie 17.05.2021 do 11.06.2021 

 

 

Kontroly: 

- V rozpracovanosti je kontrola so zameraním „Kontrola plnenia zmluvných podmienok za 

I. Q. 2021 v LESY SR, š.p., OZ Smolenice“ v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

útvaru  hlavnej kontrolórky  na  I. polrok 2021, ktorý bol schválený Mestským 

zastupiteľstvom v Pezinku dňa 26.11.2020 pod uzn. MsZ č. 1-156/2020. Kontrola je 

v riešení. 
   

- V rozpracovanosti je kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2020 

Mestské múzeum, p. o.“ Kontrola bola zahájená dňa 07.05.2021. Prvotné doklady na 

zahájenie výkonu kontroly boli zamestnancovi útvaru HK odovzdané dňa 14.05.2020. 

V období vypracovania tejto správy prebieha výkon kontroly  a  s  výsledkom bude 

(po jej ukončení)  informované  MsZ  v Pezinku na jeho zasadnutí v rámci 

spracovaného materiálu Informácie z činnosti útvaru HK. 
 

    

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

➢ Evid. číslo 4157/2020, doručené elektronické podanie označené ako: „Sťažnosť a žiadosť na štátny 

stavebný dohľad“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, 

vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené 

náležitosti ako sťažnosť. Predmetné podanie bolo vyriešené SÚ a informácia o spôsobe riešenia 

oznámená ÚHK. 

 

➢ Evid. číslo 6956/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť“. ÚHK uvedené 

podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na kanceláriu prednostky. 

Bola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti. Sťažovateľ bol vyrozumení o výsledku 

prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

➢ Evid. číslo 8101/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť, žiadosť o stanovisko“. 

ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola odstúpená na MsP na 

priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. ÚHK monitoruje stav vybavovania sťažnosti. 

 

➢ Evid. číslo 13479/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť podľa zákona o 

sťažnostiach“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Sťažnosť je v riešení ÚHK. 

 

➢ Evid. číslo 22226/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „sťažnosť – podanie 

sťažnosti“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, 

vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené 

náležitosti ako sťažnosť. Predmetné podanie bolo ÚHK vybavené a žiadateľ informovaný. 

 

➢ Evid. číslo 22227/2021, doručené elektronické podanie označené ako: „podanie 

sťažnosti/podnetu“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, 

vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené 

náležitosti ako sťažnosť. Predmetné podanie bolo ÚHK vybavené a žiadateľ informovaný. 

 

➢ Evid. číslo 22929/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť na protizákonné 

konanie Stavebného úradu Mesta Pezinok“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. 

Predmetná sťažnosť bola odstúpená na SÚ na priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 24211/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Podnet na prešetrenie 

odstránenia stavby na pozemku“. ÚHK uvedené podanie po osobnom stretnutí so sťažovateľom 



 

 

vyhodnotilo ako podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo 

návrhu, nakoľko nespĺňalo zákonom ustanovené náležitosti ako sťažnosť. V zmysle dohody so 

sťažovateľom bolo predmetné podanie odstúpené na SÚ na priame vybavenie. Podanie je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 28797/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Petícia za zachovanie 

jednosmernej Hrnčiarskej ulice, v časti od parkoviska Za hradbami (pri Fortni) po ulicu Štefana 

Polkorába“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako petíciu. Predmetná petícia bola odstúpená na 

oddelenie výstavy a životného prostredia na priame vybavenie. Petícia je v riešení. 

 

➢ Evid. číslo 35794/2021, doručené písomné podanie označené ako: „Sťažnosť voči rozhodnutiu 

stavebného úradu“. ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo ako sťažnosť. Predmetná sťažnosť bola 

odstúpená na SÚ na priame vybavenie. Sťažnosť je v riešení. 

 

 

➢ Ďalšia činnosť útvaru HK:  

• Kontrola zverejňovania faktúr (náhodný výber zo zverejnených dokumentov na webovom sídle 

mesta Pezinok, resp. na webovom sídle organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok). 

Konkrétne pri Mestskom múzeu, p. o. v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou. 

• Kontrola záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2020 a komunikácia s príslušnými 

zamestnancami MsÚ v tejto veci. 

• Spolupráca a metodická pomoc pri riešení problematiky dotácií so zamestnancami MsÚ. 

• Komunikácia s občanmi v otázke riešenia ich podaní. Poskytnutie poradenstva. 

 

 

➢ Ostatná činnosť útvaru HK:  

• Účasť zamestnancov útvaru HK na pracovných stretnutiach v súvislosti so záverečným účtom 

Mesta Pezinok za rok 2020. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 27.05.2021. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na online pracovnom stretnutí - VZN Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Pezinok dňa 04.06.2021. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na pracovných stretnutiach v súvislosti s prípravou návrhu novely 

VZN o dotáciách, príprava konkrétnych návrhov na zapracovanie do VZN. 

• Účasť zamestnancov útvaru HK na viacerých vzdelávacích podujatiach (online seminároch). 

 

 

V Pezinku, dňa 14.6.2021 

spracoval: Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, referent útvaru HK mesta Pezinok 


