
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 24.06.2021               bod: 29 
 

 

29. Interpelácie poslancov 
 

 

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

SPRACOVALA: Mária Odehnalová, asistentka prednostky MsÚ v Pezinku 

 

 

Predloženie odpovedí na interpelácie poslancov 

v zmysle ustanovenia bodu 14.2. rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

 

14.2. Interpelácia sa vybavuje predovšetkým odpoveďou ústne a priamo na zasadnutí, na 

ktorom bola vznesená. Ak to nie je s ohľadom na povahu veci alebo okolnosti predmetu 

interpelácie možné, odpoveď sa vybaví bezodkladne a zároveň sa predloží na 

najbližšom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

Interpelácie boli zaznamenané v zápisnici z MsZ dňa 27.05.2021: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dhMnHhBKTw&t=37468s 

 

 

Poslankyňa prof. Ing. Elena  Žárska 

1. Aké bude ďalšie využitie finančných prostriedkov získaných z antigénneho testovania, 

ktoré podľa vyčíslenia MsÚ predstavujú sumu 96 140 eur? Pri predchádzajúcej interpelácii 

bolo ako účel uvedené vybudovanie kolumbária na mestskom cintoríne v Pezinku 

s predpokladanými nákladmi 30 000 eur. Ktoré ďalšie aktivity budú zo zvyšnej časti 

financované? 

 

Príjem dotácie na testovanie v roku 2021 bol v sume 461 740 €. 

Výdavky  spojené s testovaním v roku 2021 vrátane karantény v Glejovke a v ZOS vo výške 

336 521,90 €. 

Rozdiel je zatiaľ vo výške 125 218,10 €.  

Časť z týchto finančných prostriedkov bude ponechaná ako rezerva na prípadnú 3. vlnu COVID 

19, ktorá po dovolenkovom období môže nastať.  

V prípade, že sa finančné prostriedky do konca roka 2021 nevyčerpajú, prejdú do rezervného 

fondu mesta. 

 

2. Ktoré chodníky budú v roku 2021 opravené, resp. rekonštruované a ako bol urobený ich 

výber? Zároveň si dovolím dať odporúčanie, aby výber chodníkov bol zverejnený na webe 

mesta ako informácia pre občanov. 

Chodníky, ktoré sú v roku 2021 v pláne na opravu v meste : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dhMnHhBKTw&t=37468s


názov ulice 

dĺžka 

(v m) 

SNP 546,5 

L. Novomeského 231,6 

Svätoplukova 138,1 

Šancova 343 

Sama Chalupku 71,7 

Dobšovičova 307,3 

Komenského 288,6 

gen. Svobodu 306,4 

gen. Pekníka 352,8 

Gogoľova 162,2 

L. Novomeského 52,2 

Malokarpatská 195,3 

Za hradbami 135,6 

spolu 3131,3  

 

Výber bol urobený na základe dokumentu Pešia mobilita a cyklodoprava v meste Pezinok, kde 

prioritizácia zohľadňuje stav  chodníkov, ktoré sú v zlom / havarijnom stave. Realizovateľnosť 

opráv bude upresnená až po presnom zameraní a nacenení  uvedených chodníkov, ktoré sa 

overia verzus krytie v rozpočte. Na web stránke mesta informácie zverejníme. 

 

Odpovede  na interpelácie spracovala a na interpelácie odpovedala emailom dňa 16.06.2021 

Ing. Eva Beladičová, vedúca kancelárie primátora 

 

3. Na júnovom zasadnutí zaradiť do rokovania a pripraviť informáciu o stave v oblasti 

školstva v rámci koncepcie školstva – osobitne o predprimárnom a primárnom vzdelávaní 

(počty žiadostí o umiestnení detí do MŠ a počty žiakov 1.ročníka) – interpelácia je ešte 

z marcového MsZ. 

Odpoveď na interpeláciu bola spracovaná ako samostatný bod  -  Informácia o stave v oblasti 

školstva (MsZ 24.06.2021) 

 

4. Aké boli dôvody a kto rozhodol, že nebola na marcovom rokovaní MsZ zaradená žiadosť 

o kofinancovanie  grantu z európskych prostriedkov na dobudovanie športového areálu 

základnej školy? Grant predpoklad celkové náklady 120 tisíc eur pri kofinancovaní 50%, 

čo je 60 tisíc eur, pričom základná škola vedela zabezpečiť kofinancovanie svojou účasťou 

vo výške 30 tisíc eur – na mesto by zostalo 30 tisíc eur v prípade získania grantu.  Žiadosť 

o grant si vyžadovala spracovať/nakresliť  projekt architektom, čo si škola nechala urobiť 

na vlastné náklady a uchádzanie sa o grant malo podporu rodičov a aj ďalších subjektov. 

Termín predloženia bol 31.3.2021. Mesto svojím konaním a nezaradením tejto žiadosti na 

rokovanie MsZ takto zobralo škole šancu o grant sa uchádzať. 

 

Mesto Pezinok v zastúpení referátu investičnej výstavby malo informáciu o dopyte dvoch 

základných škôl, ktoré mali záujem reagovať na uvedenú výzvu z Fondu na podporu športu 



MŠVVaŠ SR, ktorý ponúkal možnosť zmodernizovať školský areál a dobudovať školskú 

infraštruktúru. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá sa objavuje pri týchto možnostiach, 

ak nie sú pripravované výzvy avizované dostatočne vopred je problém s pripravenosťou 

žiadateľov. Pri investičných projektoch financovaných z externých zdrojov, to vieme už od 

roku 2004  ( vstup do EÚ), je dôležité mať spracovanú štúdiu, projektovú dokumentáciu 

s podrobným rozpočtom, súhlasné stanovisko respektíve súhlas k ohláseniu stavebných 

úprav alebo platné stavebné povolenie, ak je to nutné v zmysle stavebného zákona. Ďalšou 

z dôležitých podmienok je mať aj súhlasne stanovisko mestského zastupiteľstva k výške 

spolufinancovania v prípade schválenia dotácie. Referát výstavby poskytol súčinnosť pri 

zabezpečení a spracovaní projektových žiadosti, kde je nevyhnutné mať splnené podmienky 

a doložené povinné prílohy, ktoré musia obsahovať aj vyššie uvedené inak neprejde žiadosť 

ani formálnou kontrolou, a tým je odsúdená na neúspech. Tu si treba vopred zvážiť či je 

možné pripraviť všetko potrebné v termíne. V týchto konkrétnych prípadoch, neboli 

spracované projektové dokumentácie,  tým pádom nebolo možné vyčísliť predpokladanú 

investíciu, ani výšku spolufinancovania na stole bola iba predstavovaná vízia. Všetko čo 

máme záujem riešiť je nutné spracovať, pripraviť v potrebnej kvalite a tak predkladať. 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 14.06.2021 

Ing. Gabriela Repová, referent ŠFRB a projektového riadenia MsÚ 

 

5. V intenciách odpovede riaditeľa MPS na kosenie cintorínov z 14.5.2021, že sa stav 

pravidelne monitoruje a cintoríny sa kosia 5-6x ročne, je treba konštatovať, že ku dňu 

rokovania MsZ tomu tak nebolo. Bolo by vhodné, aby tejto službe občanom a povinnosti 

zo strany MPS bola venovaná pozornosť a aby práca zamestnancov bola manažovaná tak, 

aby nielen na cintorínoch, ale aj škôlkach, kde je táto aktivita dohodnutá,  bol stav 

zodpovedajúci pôvodnej informácii riaditeľa MPS. 

 

Interpelácia má skôr charakter názoru resp. hodnotenia a nie je položená otázka, ani 

uvedené, ako hodnotenie vzniklo. Podľa našej evidencie (k 9. 6. 2021), cintoríny a škôlky 

sme kosili nasledovne: 

Cintorín Cajla 28.4.-3.5. 

Cintorín Cajla 1.-2.6 

Cintorín Grinava 29.4.-5.5. 

Cintorín Grinava 31.5.- 1.6. 

Cintorín Senecká 3. - 12. 5. 

Cintorín Senecká 7.-9.6. 

MŠ Holubyho 27.4. 

MŠ Holubyho 20.5. 

MŠ Orešie 22.-26.4. 

MŠ Orešie 27.-28.5. 

MŠ Svätoplukova 12.5. 

MŠ Za hradbami 19.-20.5 

MŠ Za hradbami 27.4. 

MŠ Záhradná 27.4. 

MŠ Záhradná  3.6. 



Z toho vyplýva, že frekvencia kosenia 1xmesačne vo všetkých uvedených areáloch je 

dodržaná. 

Pre úplnosť, priebeh počasia v máji bol pre kosenie mimoriadne nepriaznivý. Počet dní 

so zrážkami bol nadpriemerný, podporil rýchlejší rast vegetácie, zatiaľ čo podmienky na 

kosenie boli obmedzené. Uisťujem Vás, že koseniu, rovnako ako iným službám pre 

občanov, sa venujeme s plnou vážnosťou, na hranici našich personálnych a materiálnych 

možností v súlade so schváleným rozpočtom. 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 9.06.2021 riaditeľ 

Mestského podniku služieb, p.o. RNDr. Dušan Chudý 

 

Poslankyňa Mgr. Kvetoslava Štrbová 

1. Dňa 16.3.2021 bola zaslaná „ žiadosť o prehodnotenie a zachovanie parkovacích miest 

okolo Záhradnej 1 a 3“. Keďže obyvatelia nedostali žiadnu odpoveď, prosím o zaslanie 

odpovede občanom a v kópii aj všetkým poslancom. 

 

Obyvatelia boli informovaní:  

vylepením oznamu na vchod č. 1, 3, 5, 7 a 9 v utorok dňa 08.06.2021.  

na stránke mesta od 07.06. do 13.06.2021   https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=11343 

Neplánujeme rušiť žiadne parkovacie miesta. Naopak, zamestnanci MsÚ by boli radi, keby 

sa odsúhlasila parkovacia politika vo forme VZN postupne pre celé mesto (napr. aj na 

základe podkladov z MsZ 26.11.2020).  

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 16.06.2021 Ing. 

Tomáš Buzgo, referent životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 

 

      Interpelácia na riaditeľa MPS pána Chudého :  

Kedy bude sprístupnený bazén na plavárni pre športové kluby  

Kedy bude sprístupnený bazén na plavárni pre verejnosť  

Aké je plánované využitie priestorov na plavárni, aké sú plánované služby na plavárni, 

aké rozšírenie činnosti.  

 

Bazén je opätovne v prevádzke pre športové kluby aj verejnosť od 2. 6. 2021. 

Priestory pôvodne využívané nájomcom ako bistro navrhujeme využiť pre podporu pohybu 

a rozšíriť plaváreň o multifunkčné športovisko poskytujúce tréningové a edukačné bloky so 

zameraním na rôzne cieľové skupiny. 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 9.06.2021 riaditeľ 

Mestského podniku služieb, p.o. RNDr. Dušan Chudý 

 

Poslanec Mgr. Branislav Macháč 

1. Plánujú sa na Mladobelslavskej ulici doplniť vypílené stromy (náhradná výsadba) 

 

Áno, mesto plánuje obnovu aleje na Mladoboleslavskej ulici, zjednotenie aleje aj výsadbu 

vhodných druhov stromov. K výsadbe stromov na tejto ulici aj v ďalších lokalitách 

pamiatkovej zóny sme si vyžiadali stanovisko KPÚ s podmienkami pre spracovanie 

projektovej dokumentácie výsadby. K dnešnému dňu ho nemáme k dispozícii. „ 

 

https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=11343


2. Kedy začne Mesto realizovať opravu výtlkov na území mesta – sú hlboké, niektoré 

prevyšujú hĺbku aj 15 – 20 cm  

 

Začali sme už vo februári 2021:  

Objednávka zaslaná 01.02.2021 pre Petmas na asfaltovanie výtlkov studenou zmesou, 

Objednávka zaslaná 06.04.2021 pre firmu IRRE s.r.o. – oprava výtlkov infratechnológiou, 

Objednávka zaslaná 19.05.2021 pre firmu IRRE, 

Objednávka zaslaná 01.06.2021 pre firmu IRRE (práve dokončujú).  

P.S.: Ak viete o niektorých akútnych, prosím dajte nám vedieť emailom, alebo cez aplikáciu 

Odkaz pre starostu. Ďakujem.  

Odpovede na interpelácie spracoval a na interpelácie odpovedal emailom dňa 16.06.2021 Ing. 

Tomáš Buzgo, referent životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 

 

Poslanec Bc. Marek Manák 

Je po zime a niektorí občania sa sťažujú, že je na ceste stále posypový materiál  a chce 

vedieť kedy bude odstránený tento posypový materiál a prečo už nebol odstránený 

 

V piatok 12. MARCA 2021 o 14,52 hod. som objednal u zmluvného partnera (firma 

Petmas) strojové zametanie komunikácií po zime v celom meste s termínom realizácie 

od 1.4. do 30.4.2021.  

Následne som plánoval v mesiaci máj začať obnovu vodorovného dopravného značenia 

- striekanie čiar a priechodov pre chodcov (nebudeme striekať VDZ na znečistenú 

komunikáciu).  

V apríli som sa dozvedel, že firma Petmas nevie zrealizovať strojové zametanie 

v danom termíne.  

Od vedúceho Ing. Záchenského som dostal informáciu, že Petmas požaduje 

dvojnásobné navýšenie zmluvnej ceny za strojové zametanie...  

Začali sme riešiť inú možnosť, napr. aj možnosť subdodávky cez MPS, ale tam bol 

nejaký problém s prefaktúrovaním nákladov.  

Pripravil som podklady k novému verejnému obstarávaniu na strojové zametanie 

a včera 15.6.2021 bola zverejnená výzva. Predpokladám, že po úspešnom verejnom 

obstarávaní by sa mohlo začať so strojovým zametaním komunikácií cca koncom júna, 

resp. začiatkom júla 2021.  

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 16.06.2021 Ing. 

Tomáš Buzgo, referent životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 

 

Poslanec Janeček 

Ihrisko Za hradbami – prišli mu nejaké návrhy, sťažnosti a otázky. Či je rozpracovaný 

alebo bude nejaký prevádzkový poriadok ( dá sa do neho nahliadnuť, prípadne 

pripomienkovať ho) 

 

Revitalizácia vnútrobloku Za hradbami na Aktívny park je úspešná investícia mesta, ktorá bola 

zrealizovaná a ukončená začiatkom roka 03-04/2021. Ihrisko prešlo aj skúšobnou prevádzkou, 

kde sme sledovali a zbierali podnety od užívateľov ihriska a cieľových skupín, ktorých sa 

jednotlivé funkčné zóny dotýkajú. Všetky objektívne postrehy, návrhy, podnety, výhrady sme 

zhodnotili a riešili ešte s dodávateľom stavby. Ide o jedinečnú realizáciu a inovatívny projekt, 



preto dohliadame nielen na bezpečnosť, ale aj na jeho prevedenie a spôsob užívania a prístup 

všeobecnej verejnosti. Cieľom mesta je postupne pokračovať v realizáciách podobného 

štandardu. Súčasťou vybavenia ihrísk, športovísk a workoutou je aj prevádzkový poriadok, 

ktorý je osadený pri každom vstupe do funkčnej zóny, farebne rozlíšenej s umiestneným QK, 

kde je možné načítať ďalšie informácie k ihrisku jeho genéze a príbehu. 

V čase konania mestského zastupiteľstva bol prevádzkový poriadok osadený pri každom vstupe 

do funkčných zón. Pracovníci referátu výstavby vykonávali 1 až 2 x týždenne kontrolu na 

mieste stavby, hodnotili kvalitu prevedenia prác a zabezpečovali monitoring a zbierali reakcie 

užívateľ pre zlepšenie podmienok a odstránenie prípadných objektívnych nedostatkov. Ihrisko 

je certifikované podľa zákona. 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 14.06.2021 

Ing. Gabriela Repová, referent ŠFRB a projektového riadenia MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala dňa 16.06.2021 

Mária Odehnalová 


