
Keď sľubovaná zmena neprichádza, alebo nečinnosť samosprávy. 

 

 Písal sa rok 2018 a o občana sa začali zaujímať kandidáti na zástupcov 
samosprávy od primátora po poslancov mestského zastupiteľstva. Zmenu bolo cítiť 
už vo vedení kampane, kde bol občan a jeho problémy na prvom mieste.  

 Očakávanie a nádej na sľubovanú zmenu sa pomaly rozplynuli a po 18 
mesiacoch, kedy nový primátor sľuboval zmenu a aktívny prístup, sme sa ako 
občania dočkali iba arogancie zo strany vedenia mesta, výmeny zamestnancov (cca 
viac ako 20 dlhodobých zamestnancov mesta odišlo) a nových manažérov za 
nadštandardné platy (takmer tucet s platmi nad 2 000 Eur). Ignorácia                         
a bagatelizovanie problémov občanov je už na dennej báze a mestské zastupiteľstvá 
sú čoraz viac nedôstojné  čo je pre občanov signálom, že niečo nie je v poriadku. 
Primátor ako aj poslanci mestského zastupiteľstva sú predsa volení zástupcovia 
občanov, občan im vo voľbách prejavil dôveru a teraz tomu občanovi nie sú ochotní,  
schopní ani odpovedať (česť výnimkám). Tomu sa hovorí, že je to vrchol ignorácie      
a neúcty.  

 Na Mestskom úrade Pezinok sa kopia žiadosti od občanov a zodpovedné 
osoby to s prehľadom ignorujú. Veď podľa slov jedného zo zamestnancov úradu je 
uplatnenie žiadosti na odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe                      
k informáciám iba zneužívanie samosprávy (to mi osobne zamestnankyňa úradu 
povedala). Logicky sa pýtam je toto ten aktívny a profesionálny prístup, ktorý bol 
občanom sľubovaný? A ešte jeden príklad čo potvrdzuje tieto riadky: 

 Ako rodičia maloletých plavcov sme sa už v mesiaci september 2019 obrátili 
na poslancov a vedenie mesta so žiadosťou o úpravu ceny za prenájom mestskej 
plavárne, ktorá je neúmerne vysoká (celá agenda aj s analýzami je na https://
plaveckyklubpezinok.sk/rodičiaverejnosť) a nehovoriac o tom, že je najvyššia 
spomedzi všetkých prenájmov mestských priestorov v Pezinku ako takých, nie iba na 
šport pre deti (pre lepšiu orientáciu čitateľa je mesačný prenájom ma mestskej 
plavárni pre deti vo výške cca 4. 400 Eur!!!) – za jeden najpočetnejší klub a plnom 
využívaní v mesiaci. Od septembra 2019 sme sa nikam nepohli, cena je stále na 
úrovni 21 Euro a prerozdelenie dráh medzi športové kluby a verejnosť je taktiež         
v nedohľadne. Zástupcovia z radu rodičov plávajúcich detí iniciovali stretnutia              
s poslancami aj samotným primátorom, ku ktorému došlo zo strany primátora až po  
3 mesiacoch nekomunikovania. Na stretnutie sme zabezpečili prezidenta                    
a viceprezidenta plaveckej federácie, ako tých najkompetentnejších, čo sa bazénov   



a plavcov týka, avšak bez zmeny. Jediné, čo sa udialo z aktivity primátora (ktorá 
mimochodom vzišla zo stretnutia občanov s primátorom v radnici) bol okrúhly stôl 
(február 2020), na ktorý boli prizvaní štatutári športových klubov, ktoré si prenajímajú 
mestskú plaváreň spolu s jedným zástupcom zo strany rodičov a zástupcov mesta. 
Závery zo stretnutia však neboli nikde v zápisnici spísané, ale dôležité je to, že 
primátor prisľúbil cenu za prenájom znížiť z 21 na 15 Eur. Tento zámer deklaroval aj 
na zastupiteľstve v informácií primátora (27. 02. 2020). A čo sa udialo ďalej? Zo 
strany mesta opäť nič. Dňa 14. 05. 2020 poslal štatutár Plaveckého klubu Pezinok 
(PKPK) žiadosť na Mestský podnik služieb o pridelenie dráh a uvedenie ceny za 
prenájom na novú plaveckú sezónu a odpoveď p. Chudého (riaditeľ MPS                
18. 05. 2020) bola "V súčasnosti zisťujeme aj požiadavky ostatných klubov". Dňa    
10. 06. 2020 poslal štatutár PKPK opätovnú žiadosť s termínom na odpoveď do      
25. 06. 2020 a aká bola odpoveď dobre plateného manažéra mesta? Zarážajúca "To 
Vám nemôžem sľúbiť. Len včera som dostal požiadavky od všetkých klubov.“ Dnes 
je už júl a rodičia detí sú zo strany mesta a MPS držaní v neistote, kedy budú deti 
plávať a ako bude otvorená plaváreň od septembra. V minulých rokoch bolo už v 
mesiaci jún známe kedy, kto a za akých podmienok bude využívať mestskú plaváreň. 
Oprávnene sa preto zamýšľame, v prospech koho pretrváva neistota ohľadom 
plaveckých dráh, lebo už je naozaj zjavné naťahovanie odpovedí zo strany MPS 
alebo vedenia mesta voči PKPK. Od septembra 2019 sme sa nikam nepohli.  

 Preto sa pýtam, je naozaj tak ťažké komunikovať s občanom? Je ťažké riadiť 
sa svojim vlastným predvolebným heslom "Za aktívny Pezinok"? Má to byť 
považované za "aktívne sa skrývanie pred potrebami občanov". Je toto ten 
proklientský prístup a voči komu?  

 Do kedy bude ešte občan zostávať so svojimi otázkami za dverami a všetko 
ostatné bude nad záujem občana?  Pre ilustráciu hovoríme  o rodičoch viac ako 250 
maloletých detí len v klube PKPK (v Pezinku máme 5 klubov, ktoré využívajú 
mestskú plaváreň pravidelne). A to nie sme jediný klub, ktorý zápasí s byrokraciou a 
nekompetentnosťou vedenia mesta. Podľa vlastných slov p. primátora má byť mesto 
dobre fungujúca zisková firma.  

 ... a na záver? Natíska sa otázka, či sa naozaj má takto správať vedenie 
mesta a kto vlastne profituje na takto vzniknutej situácii? 
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