
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

Dňa: 30. 09. 2021          bod:    10                 

 

10. Petícia – správa Mestských lesov 

 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta 

SPRACOVALA:  Ing. Zuzana Berdisová, referent útvaru hlavnej kontrolórky 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-......../2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku (ďalej len „MsZ“), 

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 5  a § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí zo dňa 30. 09. 2021 po oboznámení 

s predloženou Petíciou za Pezinský lesopark 

a) berie na vedomie Petíciu za Pezinský lesopark. 

 

b) MsZ zaväzuje MsÚ zabezpečiť prípravu kritérií 

pre verejnú obchodnú súťaž – správa Mestských lesov Pezinok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 

a) Mestu Pezinok bolo dňa 13. 09. 2021 doručené podanie označené ako Petícia za 

Pezinský lesopark. 

S nasledovným textom: „S touto petíciou sa obraciame na mestských poslancov, primátora 

a celé vedenie mesta Pezinok s cieľom premeniť lesy vo vlastníctve mesta Pezinok na moderný 

lesopark s prioritou rekreačnej funkcie a ochrany prírody. 

 

Za týmto účelom žiadame primátora mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo o nasledovné: 

1. Ukončiť (vypovedať) nájomnú zmluvu o zabezpečení hospodárenia v Mestských lesoch 

Pezinok medzi Mestom a štátnym podnikom Lesy SR, najneskôr ku koncu roka 2021. 

2. Zabezpečiť okamžité moratórium na všetku úmyselnú (plánovanú) ťažbu v porastoch 

starších ako 80 rokov, minimálne do obdobia ukončenia platnosti pôvodnej nájomnej 

zmluvy s Lesmi SR. 

3. Zabezpečiť zníženie úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území Mestských lesov 

Pezinok tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol 3 000 m3/ 

ročne, resp. aby celkový objem úmyselnej a náhodnej ťažby nepresiahol 30 000 m3 

počas 10 rokov platnosti Programu starostlivosti o les (2019 – 2028). 

4. Zabezpečiť zmenu kategórie všetkých „hospodárskych lesov“, na „lesy osobitného 

určenia“ z dôvodu rekreácie, alebo na „ochranné lesy“. Žiadame zabezpečiť postupnú 

premenu štruktúry hospodárskeho lesa na les prírode blízky, esteticky atraktívny, 

odolný voči klimatickej zmene a podporujúci biologickú rozmanitosť. 

5. Vyčleniť na území Mestských lesov Pezinok dostatočné množstvo (najmenej 10 %) tzv. 

referenčných, tzn. trvalo bezzásahových plôch, na ktorých sa nebude vykonávať ťažba 

dreva a les bude ponechaný na prirodzený vývoj. Všetky esteticky a ekologicky 

hodnotnejšie stromy v ostatných porastoch žiadame ponechať na dožitie.  

6. Zabezpečiť FSC certifikáciu (Forest Stewardship Council) hospodárenia v Mestských 

lesoch Pezinok. FSC predstavuje najlepší medzinárodne používaný certifikačný systém, 

ktorý zaväzuje rešpektovať pri hospodárení v lesoch vysoké štandardy aj s ohľadom na 

potreby miestneho obyvateľstva a životné prostredie.  

7. Vypracovať Koncepciu rozvoja Mestských lesov Pezinok, ktorá bude zosúlaďovať 

záujmy a potreby rôznych skupín užívateľov a návštevníkov lesoparku: peší turisti, 

bežci, cyklisti, bežkári a iní športovci, koničkári, psičkári, chatári, lesníci, rybári, 

poľovníci... 



8. Obnoviť existujúcu a prípadnej aj dobudovať chýbajúcu drobnú rekreačnú 

infraštruktúru (napr. turistické chodníky, cyklotrasy, altánky, lavičky, rekreačné lúčky, 

studničky) v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami (turisti, cyklisti, bežci, 

spolky turistov a športovcov, atď.).“ 

 

Legislatívny rámec ustanovenia § 5d zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve: 

(1) Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s 

pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak v 

petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie 

dve osoby. 

(2) Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 

prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 

osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia 

určená. 

(3) Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu 

samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a 

umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve osobou určenou na 

zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci bola v petícii uvedená:  Mgr. V. K.  

Petíciu podporili občania svojim podpisom na 24 petičných hárkoch (326 podpisov) a tiež 

podporou cez online formulár na portáli www.petície.com (túto formu podpory využilo 1 441 

občanov – 42 petičných hárkov). Petičné hárky boli preskúmané v súlade s ustanovením § 4 

ods. 2 zákona o petičnom práve. Bolo zistené, že v 18 prípadoch údaje osôb, ktoré petíciu 

podporili  nie sú v súlade s vyššie spomínaným ustanovením zákona o petičnom práve. 

Z uvedeného vyplýva, že celkový počet osôb, ktorí podporili petíciu bolo 1 749 osôb. 

Mesto Pezinok je povinné prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistilo skutočný stav veci, jeho 

súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 

Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní. Vo zvlášť zložitých 

prípadoch, písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 

pracovných dní.  

 

b)  Petícia za Pezinský lesopark bude východiskovým materiálom pre tvorbu kritérií 

verejnej obchodnej súťaže.  

http://www.petície.com/

