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13. Interpelácie poslancov 
 

 

PREDKLADÁ:  Ing. Jana Lehocká, prednostka MsÚ v Pezinku 

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 24. 06. 2021 a v zápisnici 

z mimoriadneho MsZ dňa 24.08.2021: 
 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2021-06-24/zapisnica_msz2021-06-24.pdf 

a 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2021-08-30/zapisnica_msz2021-08-30.pdf 

 
 

Poslanec Roman Mács 
 

 žiada o zaslanie všetkých objednávok na kosenie, ktoré mesto vystavilo  pre 

firmu Marius Pedersen – všetkým poslancom 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala dňa 26.07.2021 Ing. Jana 

Guštafíková, referent životného prostredia MsÚ v Pezinku 
 

Mesto Pezinok má uzatvorenú zmluvu o dielo na zabezpečenie verejnoprospešných prác so 

spol. Petmas spol. s r. o., objednávky sa nevystavujú. Zodpovedný zamestnanec zasiela zadanie 

Petmasu. Nakoľko pre potreby Mesta nemáme vypracovaný samostatný dokument so 

zadávaním prác samostatne pre kosenie, zasielam Vám zatiaľ tohtoročné zadania. Obsah 

zadania sa operatívne rieši podľa potreby (zistený momentálny stav pri obhliadke v teréne). 

Zasielam Vám vyňaté požadované informácie zo zadaní.  

21.04. doplnené 26.04. po obhliadke v teréne bola zadaná extenzívna kosba – kosenie 

„burinísk“ na parcelách KN-C p.č. 5306 a 5449 v k.ú. Pezinok  vo vinohradoch so zachovaním 

jestvujúcich náletových drevín (stromov i krov) o výmere spolu max. 5618 m2 (iba skutočne 

kosené plochy bez plôch krovín).  

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2021-06-24/zapisnica_msz2021-06-24.pdf
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2021-08-30/zapisnica_msz2021-08-30.pdf


27.4. bola zadaná prvá intenzívna kosba 4 kruhových objazdov (Bratislavská, 

Mladoboleslavská, Šenkvická, Šenkvická – Lyreco) vo výmere spolu 953 m2 – zmena na 2121 

m2 zadaná e-mailom dňa 28.04.2021 

30.4. bola zadaná intenzívna kosba verejnej zelene (v centre mesta) okrem kruhového objazdu 

na Mladoboleslavskej, ktorého vykosenie už bolo zadané v zadaní č. 66/VZ a okrem Zámockého 

parku (vyzvaný majiteľ) – celková výmera na 1. intenzívnu kosbu ku dňu zadania bolo 16 726 

m2 

4.5. bolo zadané pokračovanie 1. intenzívnej kosby zelene o výmere spolu 44 129 m2 a 1. 

normálna/bežná kosba verejnej zelene o výmere spolu 200 374 m2. 

Kosenie bolo dňom 21.7. pozastavené. 

 

Poslanec Marián Šipoš 
 

 Čo sa týka uznesenia MsZ výberu daní – boli tam dané časové horizonty. 

Žiada informáciu ako sa to darí napĺňať. 
 

Odpoveď  na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 13.07.2021 

Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní a poplatkov MsÚ v Pezinku.  
 

1. Referát rozvoja mesta: 

Čo sa týka nového zamestnanca (Barborka Hrdá), ktorý má postupne pripravovať podklady pre 

daňové kontroly, súčasná situácia je nasledovná: 

- Pracovníčka nastúpila na pozíciu referent územného plánovania – GIS (geografický 

informačný systém) 15.5.2021 

- Prebieha zaškolovanie pracovníčky na prácu so systémami CoraGeo ISS a ArcGIS 

- Zaškolenie na prácu s podkladmi a systémom od fi GEODETICCA ešte neprebehlo 

(hľadá sa vhodný termín aj vzhľadom na dovolenkové obdobie) 

- Prebieha spracovávanie a príprava nových dátových vrstiev s databázovými údajmi, 

ktoré sú využiteľné aj pre iné oddelenia a referáty  

- Prebieha konkretizovanie jednotlivých krokov a príprava procesu daňovej kontroly 

(komunikácia s CoraGeo a GEODETICCA) – pracovníčke budú následne postúpené 

požiadavky na podklady 
 

2. Referát miestnych daní a poplatkov: 

Konzultácia predmetnej oblasti s daňovým riaditeľstvom / MF SR 4-5/2021 

Daň z nehnuteľností exaktne upravuje schválený NR SR zákon č. 582/2004 Z.z. z 23.septembra 

2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov. Finančná správa Slovenskej republiky vyčlenila pre 

odbornú verejnosť daňových a colných špecialistov  samostatnú časť portálu kde sú 

poskytované aktuálne informácie z  daňovej oblasti  - metodické pokyny a metodické 

usmernenia ohľadom miestnych daní a poplatkov. Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, 

ktoré sú aktuálne platné. 

V prípade nejasností ohľadom miestnych daní a poplatkov sa dopytujeme  priamo na 

Finančnom riaditeľstve u  Ing. Vasila Paňka, vedúceho oddelenia metodiky miestnych daní a 

poplatkov, odboru daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR:  



4/2021  FR SR - dopyt vo veci zdaňovania neskolaudovanej stavby, príp. tzv. čiernej stavby 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

4/2021 FR SR – dopyt zdaňovanie bazénov s prestrašením, zdaňovanie stavebných pozemkov 

4/2021 FR SR – dopyt doložka autorizácií – tlač rozhodnutí 

5/2021 MIRRI SR – dopyt doložka autorizácii – tlač rozhodnutí 

Distribúcia rozhodnutí miestnych daní a poplatkov obdobie 5-6/2021 –distribúcia rozhodnutí 

ukončená k 30.6.2021  

Daňový nedoplatok cca 240 tisíc  spoločnosti Regena spol. s r. o. Pezinok v nadväznosti na 

mestom udelený súhlas s nakladaním s predmetom záložného práva za nehnuteľnosti – 

predbežná dohoda o uhradený celého dlhu  do konca augusta 2021 

Zakúpenie služby : elektronické poskytovanie údajov Bankami o existencii účtu Povinnej osoby 

a/alebo Klienta vedeného v Banke a o stave na tomto účte pre potreby Objednávateľa pri výkone 

činností v daňovom exekučnom konaní v súlade s § 26 Daňového poriadku ( lustrácia 

subjektov). Z dôvodu operatívneho riešenia daňových exekučných konaní a rýchlejšieho začatia 

konania. 

Informácia  k publikovaniu – dane.  

Aké daňové priznania je potrebné podať do konca januára 2021 

https://www.pezinok.sk/index.php?yggid=629&id=10889 

Táto informácia bola publikovaná od 17. 12. 2020 do 31. 01. 2021 + FB  
 

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní priznania k miestnym daniam 

https://www.pezinok.sk/index.php?yggid=629&id=10952 

Táto informácia bola publikovaná od 26. 01. 2021 do 31. 01. 2021 + FB  
 

Nezabudnite podať priznanie k miestnym daniam 

https://www.facebook.com/mestopk/posts/10165346098520112            

20. januára FB  
 

Začalo sa doručovanie daňových rozhodnutí a dohôd za komunálny odpad pre právnické osoby  

https://www.pezinok.sk/index.php?yggid=629&id=11196  

Táto informácia bola publikovaná od 21. 04. 2021 do 30. 04. 2021 + FB   
 

Začalo sa doručovanie daňových rozhodnutí fyzickým osobám  

Táto informácia bola publikovaná od 01. 06. 2021 do 11. 06. 2021 + FB 

https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=11323  
 

3. Pezinčan  

11/2020 

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2020-11.pdf   2. strana Výzva na 

zaplatenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (výzva na zaplatenie dane najneskôr 

do 15.12., upozornenie na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti , kto je povinný + 

termín 

12/2020 

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2020-12.pdf 2. strana Aké daňové 

priznania sa podávajú do 31. januára 2021? Do 31. januára 2021 je daňovník povinný podať 

príslušnému správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné 

automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. 
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4/2021 Začalo sa doručovanie daňových rozhodnutí právnickým do el schránky 

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2021-04.pdf strana 2 

6/2021 Rozhodnutia k miestnym daniam – informácia k doručovaniu   

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2021-06.pdf strana2 

6/2021 Drobnú stavbu je potrebné riadne ohlásiť – informácia ohlasovanie stavieb 

 http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2021-06.pdf strana3 

6/2021 informačná kampaň o web aplikácii  spoločnosti Geodetica a jej využití – posunutie 

kampane až po vyriešení technického napojenia aplikačného rozhrania  spoločnosti Geodeticca 

a systému od CORA GEO ( interface alebo export a import CSV súborov)    a definovaní 

uvedenia rozhrania do používania interne pre MsÚ a pre občanov na „daňové skontrolovanie 

sa „ ( čo všetko mesto eviduje pod daným občanom vs uhradené a priznané občanom) 

6-10/20 Informačná  kampaň o povinnosti podať daňové  priznanie, kto podáva dodatočné 

daňové priznanie, čo je predmetom dane, povinnosť platiť, sankcie..... plánované zverejnenie v 

Pezinčanovi od 8/2021 postupne až do 12/2021 
 

Poslanec Richard Oravec 
 

 Je nová zamestnankyňa v kancelárii primátora (vedúca kancelárie), bolo by 

dobré ju predstaviť a chcel by vedieť jej náplň práce – prosí zaslať 

písomne. A ak je to možné a majú poslanci na to právo, chcel by vedieť jej 

finančné ohodnotenie 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 22.09.2021 Ing.  

Eva Beladičová, vedúca Kancelárie primátora mesta Pezinok 
 

Náplň práce https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11170 .  Výška platu – informácie sa 

neposkytne, nakoľko poslanci nemajú nárok na pracovno- právne a personálne informácie 

ohľadom platov zamestnancov. 

 

Poslankyňa Kvetoslava Štrbová  
 

 Vo vyhodnotení Petície Kompostáreň sa uvádza....“Mesto Pezinok musí 

rátať v krátkom čase s realizáciou investičných zámerov prostredníctvom 

projektov: 

a) kompostáreň 

b) zberný dvor 

c) Re-use centrum znovu oživenia a regulácie odpadu – Second Hand...“ 

Žiadam o zaslanie kompletnej dokumentácie týkajúcej sa bodov 

b) zberný dvor a  

c) Re-use. 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 07.09.2021 Ing. 

Gabriela Repová, referent úverov zo ŠFRB a výstavby MsÚ v Pezinku: 
 

V petícií pre Projekt Kompostárne sa spomína strategický dokument, ktorý bol vypracovaný na 

základe objednávky mesta. Ide o Plán pre mesto Pezinok na dosiahnutie intenzívnej miery 

triedenia 2019, tento dokument je v podobe koncepcie. Ďalší stupeň rozpracovania Realizačný 

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2021-04.pdf
http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2021-06.pdf%20strana2
http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2021-06.pdf%20strana2
https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11170


projekt pre mesto Pezinok na dosiahnutie miery triedenia bol odprezentovaný v roku 2021 na 

Mestskom zastupiteľstve, no žiaľ nebol schválený, respektíve bol pripomienkovaný. To však 

neznamená, že všetky výstupy, návrhy riešení, alebo alternatívy riešenia spomínané 

v prezentovanom dokumente sú pre mesto záväzné. Všetko je možné racionálne zdôvodniť 

a vyhodnotiť s riešením, ktoré bude celkom zodpovedať reálnym podmienkam mesta. Čo však 

vyplynulo so strategického plánu z roku 2019 aj z realizačného projektu na dosiahnutie 

intenzívnej miery triedenia a zníženia nákladov pre spracovanie a recykláciu odpadov všetkých 

druhov jednoznačne potreba vybudovania v krátkom čase investičných zámerov 

prostredníctvom projektov, ktoré máme ešte možnosť v tomto plánovacom období financovať 

z externých zdrojov a to buď z Envirofondu alebo z Operačného programu kvalita životného 

prostredia.  

1. Kompostárne na ekologickú likvidáciu biologického odpadu – je v územnom 

a stavebnom konaní, pre znovu podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

musíme získať stavebné povolenie. Opakovane podať žiadosť o NFP do 31.12.2021. 

Investičný náklad 2 634 475,84 eur 

2. Zberného dvora na umiestňovanie všetkých druhov odpadu a následne recyklovanie – 

je vo fáze prieskumu trhu na spracovateľa projektovej dokumentácie pre územné 

a stavebné konanie, a následne bude oslovený spracovateľ pre projekt k stavebnému 

konaniu do 04/2022. Predpokladaný investičný náklad 200 000,00 eur 

3. Re-use centrum znovu oživenia a regulácie odpadu – Second Hand...“ je projekt, ktorý 

je úspešný aj v iných slovenských mestách a osvedčil sa už pri elektrodpade a oblečení. 

Určite v budúcnosti bude zaujímavý odpad z iných materiálov vhodný na recykláciu – 

tento projekt bude súčasťou zrealizovaného projektu zberného dvora so zapojením 

rizikových skupín.  

Ja ako referent výstavby aj na základe znalosti, ktoré mám zo svojej pozície a praxe už dnes 

viem povedať, že mesto Pezinok ako okresné mesto ( kráľovské) potrebuje riešiť Kompostáreň 

a Zberný dvor bez ďalšieho dokazovania. A to práve v čase, keď je možnosť využiť externé 

zdroje do roku 2027, ktoré budeme môcť čerpať iba vtedy, keď bude dostatočne pripravená 

projektová dokumentácia a stavebné povolenie s rozpočtom pre možnosť využitia EÚ fondov.  

Inak sa sami pripravujeme o túto možnosť, a nakladanie s odpadom bude iba väčší a väčší 

problém. Plán na dosiahnutia maximálnej intenzity triedenia je malým krokom, realizačný 

projekt nám ponúka konkrétne riešenia, ktoré môžeme zhodnotiť, zobrať si za svoje, vyskúšať 

v reálnych podmienkach, až potom k tomu pristupovať kriticky. Je to dlhodobý proces 

s výsledkami, ktoré budú viditeľné naozaj v strednodobom monitorovacom období. Mesto 

Pezinok začína na istej štartovacej čiare. Niekde sa musí so zmenami začať, to čo je teraz 

realizované v podmienkach mesta nie je v poriadku.  
 

Ciele v oblasti odpadového a obehového hospodárstva 

V tejto kapitole chceme poukázať na základné rámce, ktoré ovplyvňujú náš projekt zavedenia 

zberu kuchynských odpadov z domácností v meste Pezinok.  

Legislatíva a ciele EÚ 

Premena odpadu na využiteľné zdroje surovín je jedným zo základných pravidiel prechodu k 

obehovému hospodárstvu. Ciele stanovené v európskych právnych predpisoch sú kľúčovými 

hybnými silami na zlepšenie odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“), podporu inovácií 



v oblasti recyklácie, obmedzenie využívania skládkovania a vytvorenie stimulov na zmenu 

správania spotrebiteľov. 

Hlavné ciele odpadovej politiky EÚ sú: 

znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu, maximalizovanie recyklácie a opätovného 

použitia, obmedzenie spaľovania recyklovateľných materiálov, postupná redukcia 

skládkovania odpadu, zabezpečenie úplnej implementácie opatrení v oblasti odpadu 

vo všetkých členských štátoch. 

Podľa súčasnej legislatívy EÚ (Rámcová smernica o odpadoch a Smernica o skládkach 

odpadov) revidovanej v roku 2018 Balíkom obehového hospodárstva (Circular Economy 

Package) musia členské štáty EÚ v oblasti nakladania s KO: 

Prijať opatrenia podporujúce predchádzanie vzniku odpadov ako aj obsahu nebezpečných látok 

v materiáloch, splniť záväzné ciele pre predchádzanie vzniku odpadov, rozvíjať a podporovať 

informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku odpadu 

a znečisťovania odpadom. Splniť záväzné ciele pre recykláciu a prípravu na opätovné 

používanie KO, ktoré majú byť splnené do rokov 2025 a 2030, a 2035.Splniť záväzný cieľ pre 

skládkovanie KO do roku 2035.Uplatňovať prísnejšie metódy a pravidlá na výpočet pokroku 

smerom k týmto cieľom. Zaviesť prísnejšie štandardy pre triedený zber KO, posilniť 

uplatňovanie odpadovej hierarchie pomocou ekonomických nástrojov a dodatočných opatrení 

na prevenciu tvorby odpadov. Prijať opatrenia, ktoré zabezpečia plnenie minimálnych 

požiadaviek pre systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Výrobcovia sú podľa nich 

zodpovední za zber použitého tovaru, triedenie a ich recykláciu. Od výrobcov sa bude 

požadovať, aby na tento účel platili finančný príspevok vypočítaný na základe spracovateľských 

nákladov. 
 

Ciele a opatrenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi v EÚ 

Členské štáty príjmu opatrenia, ktoré: 

podporujú opätovné použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností 

opätovného použitia, predovšetkým elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku, 

ako aj obalových a stavebných materiálov a výrobkov, 

zabezpečia, že do roku 2030 sa zníži množstvo potravinového odpadu v prvovýrobe, pri 

spracovaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích 

službách, ako aj v domácnostiach o 50 % na obyvateľa, 

pomocou používania hospodárskych nástrojov poskytnú stimuly pre uplatňovanie odpadovej 

hierarchie ako napr.: poplatky za skládkovanie a spaľovanie odpadu, množstvové zbery, 

finančné stimuly na darovanie potravín, zálohovacie systémy, 

zabezpečia dosiahnutie nasledovných cieľov na prípravu opätovného používania a recyklácie 

KO: 

2025   min. 55 %, 

2030   min. 60 %, 

2035   min. 65 %, 

zabezpečia  do roku 2035 zníženie množstva KO ukladaného na skládky odpadov na max. 10 % 

z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti). 

Biologicky rozložiteľné odpady 



Dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov nie je možné bez zmeny prístupu k BRO, ktoré tvoria 

hmotnostne najvýznamnejšiu zložku zmesových komunálnych odpadov (ďalej len „ZKO“). EÚ 

tak svojou legislatívou „vydláždila“ cestu pre zdokonalenie nakladania s BRO v európe 

a pomocou európskej regulácie hnojív (Nariadenie EP a Rady EÚ 2019/1009) aj pre 

umiestnenie recyklovaných BRO v podobe produktov na európsky trh. 

Na podporu zavádzania triedeného zberu BRO boli na úrovni EÚ prijaté pre členské štáty tieto 

opatrenia: 

do 31. decembra 2023 zavedú členské štáty EÚ povinný triedený zber BRO alebo triedenie 

a recykláciu BRO pri zdroji (t. j. domáce kompostovanie). Odpad s podobnou biologickou 

odbúrateľnosťou a kompostovateľnosťou má byť zvážaný spolu s BRO; 

k 1. januáru 2027 nie je mechanicko-biologická úprava (MBU) zahrnutá ako recyklácia, to 

znamená, že BRO odpad vstupujúci do aeróbnej alebo anaeróbnej úpravy môže byť uznaný ako 

recyklovaný len v prípade, ak bol vyzbieraný oddelene alebo ak bol triedený pri zdroji. 

Materiál, ktorý prestáva byť odpadom, ktorý sa má použiť ako palivo alebo iný prostriedok na 

výrobu energie, alebo sa má spáliť, spätne zasypať alebo ukladať na skládky, sa však nesmie 

započítať k dosahovaniu cieľov v oblasti recyklácie. 

Graf 1 Hlavné ciele a opatrenia ovplyvňujúce nakladanie s biologicky rozložiteľnými  

 

odpadmi v EÚ (Zdroj: ECN, 2019) 

Cieľom mesta je a to vychádzam z úvodu strategického plánu pre riešenie odpadového 

hospodárstva v meste Pezinok aj v rámci EU 

Prosím poznáte inú možnosť ako znížiť náklady a ekonomicky riešiť kritickú oblasť odpadového 

hospodárstva či dosiahnutie intenzívnej miery triedenia odpadu, ktorý produkujem stále viac 

a viac. Je to citlivá téme a z dlhodobého hľadiska asi najviac ovplyvňujúca zdravie obyvateľov, 

ekologickú stabilitu, environmentálny rozmer  

 

 Z akého dôvodu sa útvar HK odvoláva na štúdiu JRK, ktorá nebola 

schválená v MsZ ? 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 17.09.2021 Ing. 

Zuzana Berdisová, referent Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Pezinok 
 

Petícia sa riešila tak, ako bolo uvedené vo výsledku vybavenia petície. V zmysle kompetencií 

ÚHK Mesta Pezinok bola predmetná petícia odstúpená na referát výstavby a realizácie na 

priame vybavenie (v súlade s Čl. II. ods. 7 Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní 
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a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb  v podmienkach Mesta 

Pezinok). 

Úlohou ÚHK bolo vyhodnotenie, či podaná petície spĺňa náležitosti petície v zmysle zákona 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení a následne po dohode s referentmi referátu 

výstavby a realizácie aj spísanie zápisnice na základe argumentácie menovaného referátu 

a oznámenie výsledku vybavenia petície tak osobe urečenej na zastupovanie v styku s orgánom 

verejnej moci, ako aj širokej verejnosti pri dodržaní zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v platnom znení, zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, Zásad postupu 

pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a 

právnických osôb v podmienkach Mesta Pezinok, ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 
 

Vo výsledku petície sa neodvoláva na Realizačný projekt pre mesto Pezinok na dosiahnutie 

intenzívnej miery triedenia, ktorý Mestské zastupiteľstvo Pezinok nezobralo na vedomie, ale na 

Plán pre mesto na dosiahnutie intenzívnej miery triedenia, ktorý je koncepčným dokumentom.  

Informáciu ohľadnom  JRK Slovensko s. r. o. sme nepovažovali za argument, o ktorý sa Mesto 

Pezinok opiera, aby  poukázalo na neopodstatnenosť petície, ale skôr ako informáciu, ktorou 

informuje širokú verejnosť o potrebe riešenia odpadového hospodárstva v meste Pezinok.  

 

 Dňa 13.8.2021 som preposlala poslancom a riaditeľovi MPS sťažnosť 

občanov STUPY s požiadavkou o zaslanie zmlúv o prenájme kameňolomu 

a stanovisko k opísanej problematike. Žiadam o zaslanie a vyjadrenie 

 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 22.09.2021 

RNDr. Dušan  Chudý, riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku 
 

Areál bývalého kameňolomu využíva na základe zmlúv o dočasnom vstupe viacero organizácií 

aj jednotlivcov, ktorí ho využívajú na svoju činnosť. Ide napríklad o autoškoly, športové kluby, 

organizovanie motoristických podujatí, individuálne tréningy a kondičné jazdy, filmová tvorba. 

Vzhľadom na charakter areálu, jeho vybavenie a aj tradíciu, registrujeme častý záujem o areál 

práve zo strany motoristických športov. Ide o asfaltovú plochu, v uzavretom areáli, mimo 

verejných komunikácií a v extraviláne obce. 

Na zmiernenie sprievodných javov, na ktoré poukazujú sťažovatelia využívame nasledovné 

postupy: 

Aktivity sú časovo vymedzené, konajú sa len v časoch 8:00 – 18:00, len v dňoch piatok, sobota, 

nedeľa  od apríla do októbra. 

Hromadné podujatia (športové súťaže) umožňujeme spravidla jeden krát v mesiaci. Ostané 

dni/hodiny sú využívané na individuálne tréningy alebo pre malé skupiny jazdcov. 

Všetci užívatelia sú viazaní pri využívaní areálu dbať na bezpečnosť, čistotu, ochranu životného 

prostredia v zmysle zmluvy a všeobecne platných predpisov, vrátane stanovenej prípustnej 

hladiny hluku automobilov. 

Príjem z poplatkov za používanie areálu je súčasťou rozpočtu MPS, príspevkovej organizácie, 

ktorý je schválený mestským zastupiteľstvom. V roku 2020 bol 30 000€. Obmedzenie 

motoristických aktivít by znamenalo pokles príjmov, ktorý bude potrebné nahradiť. 



Snažíme sa areál využiť aj pre iné, menej hlučné aktivity. V ostatnom roku sa v areáli konalo 

viacero filmových a TV produkcií, akcia Stop nehodám, individuálne kurzy pre motocykle a 

uzavreli sme aj zmluvu s klubom leteckých modelárov. Ďalší rozvoj areálu a zmena jeho 

využitia, bude vyžadovať investície na revitalizáciu. Motoristické aktivity vedia areál využiť aj 

v súčasnom stave. 

V prílohe je zmluva s jedným z užívateľov. Rovnakú zmluvu má MPS uzavretú so všetkými 

ostatnými. 

 

 JRK – keďže predložená Štúdia nebola poslancami schválená, prečo Mesto 

vyplatilo, resp. či a kedy požiadalo o dopracovanie, prepracovanie Štúdie? 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 25.08.2021 Ing. 

Alena Gusejnova, vedúca Finančného oddelenia MsÚ v Pezinku 
 

Mesto uhradilo dňa 30.6.2021 faktúru  č. 202100402 spoločnosti JRK Slovensko s. r. o. vo výške 

33 589,99 € za realizačný projekt „Projekt transformácie odpadového hospodárstva 

v Pezinku“ ( na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2020 a na základe Dohody o urovnaní zo 

dňa 17.6.2021). 

 

Poslanec Roman Mács  
 

 Neúnosná situácia v celom meste v súvislosti s výskytom diviakov. V akom 

stave je riešenie danej situácie a to aj na základe podnetov, ktorý obdržal od 

občana mesta M.O., ktorá bola fyzicky napadnutá diviakom a iba útekom 

a premiestnením sa na vyššiu plochu sa jej podarilo zachrániť, pričom jej 2 

psy boli diviakom napadnuté 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 22.09.2021 Ing.  

Eva Beladičová, vedúca Kancelárie primátora mesta Pezinok 
 

Problém je v kompetencii štátu, čiže Okresného úradu Pezinok a poľovných združení, 

z toho dôvodu boli pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30.9.2021, 

aby  informovali, aké kroky doteraz urobili, čo budú ďalej robiť a ako sa situácia vyvíja. 

Pán primátor  kompetentných niekoľko krát vyzýval a bol účastný na stretnutiach, kde 

žiadal  urgentný a radikálny prístup a riešenie danej veci. 

 

 Interpelácia smerom k projektovému oddeleniu MsÚ. Chcel by vedieť 

v akom štádiu je príprava projektov, ktoré garantuje, resp. ktoré poskytuje 

Ministerstvo kultúry SR a majú byť využité na rekonštrukciu kultúrnych 

domov vo výške 200 tisíc Eur so spoluúčasťou 5% 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 13.09.2021 Ing. 

Gabriela Repová, referent úverov zo ŠFRB a výstavby MsÚ v Pezinku 
 

Mesto Pezinok zachytilo aktuálne zverejnenú výzvu Ministerstva kultúry na podporu 

a modernizáciu či oživenie kultúrnej infraštruktúry kde sú oprávnene finančné prostriedky 

určené pre kultúrne domy, múzeá, galérie a iné kultúrno osvetové objekty s cieľom zvyšovania 



hygienického štandardu po Covid.   Mesto Pezinok má záujem využiť dotačné programy na 

obnovu a modernizáciu dvoch a stavieb: 

Dom Kupeckého, kde má mesto záväzok aj voči Úradu BSK – MK, Program Obnov si svoj Dom 

2022 

Modernizácia PKC – po preverení všetkých podmienok výzvy a oprávnenosti nákladov z 

REACT-EU 

Vyzva_REACT-EU_SC7.7 je predovšetkým určená pre kultúrne domy (objekty), ktoré vedia 

dokladovať návštevnosť od roku 2018 po súčasnosť, s termínom predkladania žiadosti o NFP 

do 11.11.2021. 

Mesto Pezinok zorganizovalo stretnutie s externou firmou Eurodotácie, ktorá sa venuje okrem 

iného tejto výzve. Ide o spoločnosť, ktorá má dlhodobé skúsenosti, s podmienkou, že pripravuje 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok s úspešnosťou a následnou realizáciou projektu až po 

zúčtovanie. Samozrejme všetko bolo súčasťou prieskumu trhu a trhových konzultácií.  

Pracovné stretnutie sa konalo na MsÚ Pezinok za účasti vedúceho výstavby a referenta 

projektového riadenia. Následne sa konala obhliadka PKC s oslovením zastupujúcej riaditeľky 

Janky Prelovskej ( počas PN pani Moniky Luknárovej). 

Pri obhliadke boli prezentované požiadavky PKC v zastúpení, samozrejme aj záujem 

modernizovať priestory PKC najmä vstupné, veľkú sálu s vybavením nového sedenia a všetkého 

čo je možné považovať za oprávnené. Ako výmena vzduchotechniky, ozvučenia a technicko -

materiálového vybavenia ide o zvyšovanie hygienického štandardu. Na stretnutí nám boli 

oznámené aj nové skutočnosti, že PKC má k dispozícii externého projektového manažéra, ktorý 

by zastrešil prípravu a následnú realizáciu projektu za výhodnejších finančných podmienok. 

PKC v súčinnosti s mestom pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

Modernizáciu PKC. 

Mesto Pezinok nemá vo svojej organizačnej štruktúre samostatné oddelenie ani pozíciu 

projektového manažéra.  Referent výstavby ( úverov ŠFRB a projektového riadenia) rieši 

prioritne žiadosti zo ŠFRB, potom investičnú prípravu inžiniering najmä k projektom, ktoré 

môžu byť financované z externých zdrojov, a potom podpornú administratívu pri projektoch 

v realizácií a pripravovaných projektov financovaných z EÚ. Preto každá možnosť získavania 

NFP či dotácie je riešená tak, aby sa to kapacitne a personálne vedelo pokryť nielen vo fáze 

prípravy a spracovania, ale aj predloženia, zúčtovania a monitoringu projektu. Mesto dobieha 

zdedené investície a snaží sa pripravovať nové a reagovať na výzvy, kde ma splnené prvotné 

podmienky projektovú prípravu, právoplatné stavebné povolenie a rozpočet. Mesto nereaguje 

na výzvu k budovaniu nových cyklotrás. Potrebuje riešiť chodníky a cesty. 
 

 Interpelácia smerom k majetkovému oddeleniu (Ing. Ruppertová). Na 

základe uznesenia, ktoré bolo schválené 27.5.2021, aby sa vrátili do 

prevodového procesu všetky žiadosti, ktoré boli vtedy odmietnuté 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 13.09.2021 Ing. 

Silvia Ruppertová, vedúca Majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku 
 

Na základe uznesenia, ktoré bolo schválené 27.5.2021, aby sa vrátili do prevodového procesu 

všetky žiadosti, ktoré boli vtedy odmietnuté“  Vám predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá 



bola vypracovaná Mgr. Martinom Chrapčiakom, keďže právny referát zabezpečuje agendu 

prevodov a nájmov nehnuteľností z majetku a do majetku mesta Pezinok 

Všetky žiadosti budú postupne predkladané Mestskému zastupiteľstvu v súlade s procesom 

nastaveným právnym referátom a ostatnými dotknutými referátmi. Dovoľte stručne 

k nastavenému procesnému postupu. Potom ako sa obyvateľ mesta Pezinok obráti na mestský 

úrad so svojou žiadosťou, v prvom kole sa ku konkrétnej žiadosti vyjadria a poskytnú stanoviská 

- referát cestnej dopravy, 

- referát životného prostredia,  

- referát majetku mesta, 

- referát rozvoja mesta a napokon  

- právny referát.  

Všetky referáty posudzujú žiadosti z pohľadu práva a platných všeobecne záväzných nariadení 

mesta. Žiadosť spracovaná jednotlivými referátmi sa mení na zámer, ktorý bude predkladaný 

na rokovanie MsZ. V súčasnosti jednotlivé referáty postupne posudzujú jednotlivé žiadosti tak, 

aby mohli byť od nasledovného zastupiteľstva predkladané.    

 

Poslanec Drahomír Šmahovský 
 

 Zaujíma sa o granty z Ministerstva kultúry SR na kultúrne domy 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 13.09.2021 Ing. 

Gabriela Repová, referent úverov zo ŠFRB a výstavby MsÚ v Pezinku  
 

Mesto Pezinok zachytilo aktuálne zverejnenú výzvu Ministerstva kultúry na podporu 

a modernizáciu či oživenie kultúrnej infraštruktúry kde sú oprávnene finančné prostriedky 

určené pre kultúrne domy, múzeá, galérie a iné kultúrno osvetové objekty s cieľom zvyšovania 

hygienického štandardu po Covid. ............ (znenie odpovede je totožné so znením odpovede 

pre poslanca Mácsa) 
 

 Apeluje na oddelenie, ktoré sa stará o verejné osvetlenie. Už vyše mesiaca 

žiada na Štúrovej ulici, ktorá je veľmi frekventovaná v miestnej časti 

Grinava, aby sa tam opravilo verejné osvetlenie. Bolo mu povedané, že 

zamestnanec ktorý to má na starosti má dovolenku. On však už 2 krát 

posielal písomnú žiadosť. Myslí si, že treba urobiť obhliadky VO v meste 

častejšie, lebo tento problém sa netýka len Štúrovej ulice. 
 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 21.09.2021 

RNDr. Dušan  Chudý, riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku  

Na údržbu verejného osvetlenia má Mestský podnik služieb jedného zamestnanca. Fyzickú 

kontrolu VO v celom meste za reálnych podmienok (v noci) robíme 4xročne. 

Snažíme sa čo najviac zjednodušiť nahlásenie poruchy občanom, takže nám ich môžu oznámiť: 

Emailom - osvetlenie@mpspezinok.sk 

Telefónom 0918363161(v pracovnom čase) 

telefónom na Mestskú políciu 03306901182, alebo 159 (nepretržite) 

prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu 
 

Bežné poruchy odstraňujeme do 5 dní. Rozsiahlejšie výpadky riešime ihneď. 

 

mailto:osvetlenie@mpspezinok.sk


 požiadal aj s poslancom Grellom o nejaké informácie ohľadom kanalizácie 

a odpadového hospodárstva 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovali Igor Vavrovič / výstavba/ , Róbert Láska / Životné 

prostredie a na interpeláciu odpovedala Ing. Eva Beladičová, vedúca Kancelárie primátora 

mesta Pezinok 
 

V realizácii harmonogramu výstavby grinavskej kanalizácie sa pokračuje. 

O aktuálnom stave projektu sme boli informovaní včera 21.09.2021 Ing. Stanislavom 

Venglárom-stavbyvedúcim zo 

spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., ktorá je realizátorom projektu. 

Doteraz vykonanými prácami sa položili a zasypali hlavné vetvy a kanalizačné prípojky na 

približne 

95 % trasy v smere na Bratislavu. V priebehu mesiacov september a október 

zostáva dokončiť zvyšné prípojky a zabetónovať ich. Následne sa pristúpi k zaasfaltovaniu 

komunikácie v smere na Bratislavu a križovatku Myslenická a Limbašská. 

Práce budú pokračovať výkopovými prácami od Grobskej cesty v smere na Pezinok. 

Pre vodičov zostávajú v platnosti obmedzenia podľa projektovej dokumentácie, 

keď bude vždy prejazdný len jeden jazdný pruh v každom smere. 

Je zrealizovaná prečerpávacia stanica v križovatke Pezinok-Limbach a bola zahájená 

realizácia prečerpávacej stanice v areáli pamätníka. 

Harmonogram ďalšieho postupu nám zhotoviteľ upresní v zápise z kontrolného dňa. 
 

Odpadové hospodárstvo – mesto plánuje zadať OZV požiadavku na spoločný zber kovy-

tetrapaky a plasty z rodinných domov čo najskôr, od 1.1.2022 budeme zbierať z rodinných 

domov biologicky rozložiteľný kuchynský odpad   

 

Poslankyňa Elena Žárska  
 

 Pripravuje mesto žiadosť o  grant pre PKC, kde výzvu vypísalo 

ministerstvo kultúry a tiež žiadosť o grant na výzvu o budovaní 

cyklochodníkov (príp. v spolupráci s cyklokoalíciou)? 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 13.09.2021 Ing. 

Gabriela Repová, referent úverov zo ŠFRB a výstavby MsÚ v Pezinku  
 

Mesto Pezinok zachytilo aktuálne zverejnenú výzvu Ministerstva kultúry na podporu 

a modernizáciu či oživenie kultúrnej infraštruktúry kde sú oprávnene finančné prostriedky 

určené pre kultúrne domy, múzeá, galérie a iné kultúrno osvetové objekty s cieľom zvyšovania 

hygienického štandardu po Covid. ....................(znenie odpovede je totožné so znením 

odpovede pre poslanca Mácsa) 
 

 Bude sa realizovať výstavba kolumbária, tak ako bolo povedané z 

prostriedkov  získaných z testovania na COVID -19? 
 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 21.09.2021 Ing. 

Igor Vavrovič, vedúci Referátu výstavby a realizácie MsÚ v Pezinku 
 



V spodnej časti cintorína pri vstupe bude namiesto kolumbária vybudovaných 61 

individuálnych urnových miest prístupných z nového chodníka zo zámkovej dlažby, ktoré si 

vybudujú na vlastné náklady záujemcovia. Chodník a vymedzený priestor pre urnové miesta 

bude zrealizovaný ešte tento rok. Vertikálny prvok - kolumbárium je v tejto polohe nevhodný 

hlavne z dôvodu blízkej až kontaktnej polohy smetných nádob a tiež priľahlého plota - kde by 

bolo prerušené vizuálne prepojenie verejného priestoru a cintorína. Nová poloha kolumbária 

je riešená v rozvojovej polohe cintorína, ktorá bude súvisieť s novým parkoviskom, vstupom a 

novým domom smútku s kompletným príslušenstvom. Na celkovej predstave sa v súčasnosti 

pracuje na referáte výstavby, po zosúladení širších súvislosti nebude nič brániť tomu, aby sa aj 

tento rok začalo s realizáciou kolumbária v novej polohe, tak ako bolo spomínané - finančne 

kryté z príjmov cez COVID testovanie. Vzhľadom k prípravným prácam k celkovej koncepcie 

cintorína došlo k časovému posunu, ale ostatné je platné. 

 

 Od 1.8.2021 máme po troch mesiacoch opäť nový organizačný poriadok 

MsÚ. Vytvorili sa miesta nových vedúcich oddelení a v kancelárií primátora 

je nová funkcia - procesný analytik. Znenie obsahu práce kancelárie zostalo 

pôvodné z 1.4.2021 - o takejto funkcii tam nie je ani riadok. Čo bude robiť? 

Vytvorenie aj ďalších nových miest bude mať aj svoje mzdové vyjadrenie - 

terajší rozpočet na MsÚ bude postačovať? 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 22.09.2021 Ing.  

Eva Beladičová, vedúca Kancelárie primátora mesta Pezinok 

Popis pracovnej náplne pre pozíciu Procesný analytik: 

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11532. 

 Áno, rozpočet bude postačovať. 

 

Poslanec Richard Oravec 
 

 Kto mal na starosti zametanie ulíc ? Či to poverený zamestnanec bol 

skontrolovať ako boli práce vykonané ? Podľa zverejnenej zmluvy, to bude 

mesto stáť okolo 30 tisíc Eur . Budú za práce dodávateľovi vyplatené 

finančné prostriedky ? Podľa neho práce neboli vykonané dobre (veľmi 

nedostatočne) 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa  

08 .09. 2021 Mgr. Jana Guštafiková, referent Životného prostredia MsÚ v Pezinku 
 

Zamestnanec mesta (T. Buzgo) skontroloval vykonané práce a zaslal ešte v piatok 30.07.2021 

emailom o 15,03 hod. reklamáciu na strojové zametanie a požiadal dodávateľa prác 

o vykonanie spoločnej kontroly už pozametaných ulíc.  

Následne volal dodávateľ prác pán Marek Kňaze, že majú technické problémy so strojovou 

zametačkou a požiadal o odloženie prác aj emailom v pondelok 02.08.2021.   

Rámcová zmluva je v sume 30192,00 € s DPH. 

V rámci verejného obstarávania bola vysúťažená cena 21705,49 € bez DPH, t.j. 25647,59 € 

s DPH za dve zametania:   

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11532


Predpokladaná cena za prvé zametanie (posypová kamenná drť) pri odhadovanom množstve 

odpadu 85 ton v sume 16517,39 € s DPH,  

Predpokladaná cena za druhé zametanie (prach a lístie október – november) pri odhadovanom 

množstve odpadu 20 ton v sume 9130,20 € s DPH.  

Dodávateľovi neboli prevzaté práce za prvé zametanie a ani vyplatené finančné prostriedky.  

Zároveň chceme pripomenúť, že strojové zametanie bolo objednané u zmluvného partnera ešte 

v piatok 12. MARCA 2021 o 14,52 hod. s termínom realizácie od 1.4. do 30.4.2021.  

Minulý rok bol predložený návrh na zakúpenie vlastnej strojovej zametačky pre Mestský podnik 

služieb v sume 80000,- €.  
 

 Pýta sa vedenia mesta, na základe informácií, ktoré sa objavili na 

facebooku, či  mesto rokovalo s firmou, ktorá odváža plast ? Chceme od 

obyvateľov aby triedili plast a na druhej strane, ten konči niekde v 

spaľovni. Sú informácie na fb pravdivé. Žiada o vyjadrenie. 

 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 22.09.2021 Ing.  

Eva Beladičová, vedúca Kancelárie primátora mesta Pezinok 

Všetky informácie sú publikované na Facebook stránke pána primátora zo dňa 1.9.2021, čas 

19:32 link: https://www.facebook.com/ihianik. .Zároveň sme včera (21.9.2021) vo večerných 

hodinách, dostali oficiálnu odpoveď od Marius Pedersen, a.s. na list v prílohe zo dňa 14.9.2021 

 

 Na Silvánovej ulici je, už asi pol roka, na ceste zábrana (prepadnutá cesta). 

Je potrebné dať to do poriadku. 
 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 14.09.2021 Ing. 

Tomáš Buzgo, referent  Životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ v Pezinku 
 

Prepadnutú cestu na Silvánovej ulici pred domom č. 31 som nahlásil telefonicky a neskôr aj 

emailom na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, nakoľko v tesnej blízkosti sa nachádza 

splašková kanalizácia v ich vlastníctve.  

BVS si zabezpečila kamerový monitoring, ktorý potvrdil môj predpoklad, že sa jedná 

o poškodenú kanalizáciu, do ktorej sa zosúva (prepadáva) násyp pod vozovkou.  

BVS prisľúbila opravu v mesiaci september, nakoľko majú obmedzený počet pracovníkov.  
 

 Od Úradu pre verejné obstarávanie sme dostali pokutu skoro 10 tisíc Eur 

za porušenie VO (asfaltovanie parkovísk, chodníky). Bolo to zverejnené, 

ideme to zaplatiť a škodová komisia sa nakoniec zhodla na tom, že nezistila 

žiadne porušenie povinnosti nejakého konkrétneho zamestnanca. Myslí si, 

že niekto to mal na starosti , kto to VO robil – firma alebo mesto – bolo by 

fér občanom povedať, že tento človek pochybil a možno by bolo vhodné, 

aby sa tento človek aspoň ospravedlnil. Platíme to z našich daní. 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 10.09.2021 Ing. 

Silvia Ruppertová, vedúca Majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku 
 

V súvislosti so vzniknutou škodou bola primátorom Mesta Pezinok menovaná škodová komisia, 

ktorá postupovala v súlade so Smernicou o škodovom konaní a o Škodovej komisii zo dňa 

https://www.facebook.com/ihianik


01.01.2016. Zasadnutia škodovej komisie sa uskutočnili v dňoch 29.06.2021 a 06.07.2021. Na 

základe všetkých predložených a dostupných dokumentov bol zo strany škodovej komisie 

predložený návrh na zúčtovanie vzniknutej škody na ťarchu organizácie, nakoľko nie je možné 

jednoznačne preukázať zavinenie porušenia povinností konkrétnym zamestnancom / 

zamestnancami (§ 179 Zákonníka práce). Zápisy zo zasadnutia škodovej komisie prikladáme v prílohe.  
 

Poslanec Peter Janeček 
 

 Zobojsmernenie  Hrnčiarskej ulice – obyvatelia sídliska Za hradbami sa na 

to pýtajú.  Je už definitívne rozhodnutie, bude k tomu informačná kampaň, 

atď ?  

Zároveň chce tlmočiť zamietavé stanovisko za občanov sídliska – je tam 

obava, že tam vzniknú konfliktné situácie na prechodoch. 

Bude sa pri zobojsmerňovaní rušiť aj parkovanie na ulici Za hradbami 

 ( medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou) ? 
 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 14.09.2021 Ing. 

Tomáš Buzgo, referent Životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ v Pezinku 

Referát dopravy vie zrealizovať zobojsmernenie v termíne do 1 mesiaca. Zobojsmernenie 

chceme zrealizovať v mesiacoch október – november 2021.   

Informačná kampaň bude na stránke mesta Pezinok, ako aj na FB stránke cca 2 týždne pred 

dátumom zobojsmernenia (časopis Pezinčan podľa dátumu redakčnej uzávierky a termínu).  

Priechody pre chodcov boli zrealizované podľa platných predpisov, každý držiteľ vodičského 

preukazu by mal poznať platné zákony a dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Dopravná 

situácia v celom meste vyžaduje urgentné riešenie (zaradiť do rozpočtu investičné akcie).  

V minulosti bola Hrnčiarska ulica obojsmerná. Zjednosmernením Hrnčiarskej ulice sa 

odklonila doprava do priľahlých ulíc, čím sa neúnosne zvýšila intenzita dopravy v priľahlých 

uliciach.  

Zvýšila sa aj obchádzková vzdialenosť pre obyvateľov sídliska Za hradbami, ktorí musia prejsť 

min. o 1,0 až 1,3 km väčšiu vzdialenosť z centra v smere na sídlisko Za hradbami.  

Nebudeme rušiť parkovanie na ulici Za hradbami (medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou).  

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).  
 

Poslanec Luboš Hidaši 
 

 Intervencia na zamkýnanie pezinského cintorína – zadná brána od Tehelni. 

Chodia tam diviaky a poškodzujú hrobové miesta. 
 

Odpoveď na interpeláciu spracoval a na interpeláciu odpovedal emailom dňa 21.09.2021 

RNDr. Dušan  Chudý, riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku 
 

Všetky brány mestského cintorína na Seneckej sú v čase mimo otváracích hodín uzavreté 

a uzamknuté. 

Škody spôsobené diviakmi sme niekoľko krát zaznamenali aj na cintoríne. Ich prítomnosť však 

s bránami pravdepodobne nesúvisí. 



Brány a pevný plot z troch strán cintorína diviaky neprekonajú. Slabším miestom je pletivový 

plot na JV strane. Nedávno sme ho na dvoch miestach opravili a situáciu budeme sledovať. 

 

 Diviaky – je nutné nájsť riešenie ohľadom diviakov (informácia od zamestnancov 

firmy na Záhradnej ulici – boja sa skoro ráno chodiť do práce) 
 

Odpoveď na interpeláciu spracovala a na interpeláciu odpovedala emailom dňa 22.09.2021 Ing.  

Eva Beladičová, vedúca Kancelárie primátora mesta Pezinok 
 

Problém je v kompetencii štátu, čiže Okresného úradu Pezinok a poľovných združení, z toho 

dôvodu boli pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30.9.2021, aby  informovali, aké 

kroky doteraz urobili, čo budú ďalej robiť a ako sa situácia vyvíja. Pán 

primátor  kompetentných niekoľko krát vyzýval a bol účastný na stretnutiach, kde 

žiadal  urgentný a radikálny prístup a riešenie danej veci. 

 


