
M e s t o   P e z i n o k 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2011 
ktorým sa mení VZN č. 5/2009, ktorým sa určujú podmienky rozdeľovania účelových 

finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta 

Pezinok, v znení VZN č. 7/2010 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

na základe na ustanovenie § 6 ods. 1, s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 10.02.2011 na 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) 

 

čl. I 

účel úpravy 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 20.12.2010 

nezriadilo Mestskú radu. 

2. Účelom tohto VZN je zosúladiť skutkový stav so stavom právnym, t.j. vypustiť (resp. 

nahradiť, zmeniť alebo zrušiť) všetky ustanovenia VZN č. 5/2009, v znení VZN č. 7/2010, 

v ktorých je uvedená kompetencia MsR. 

 

čl. II 

predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009, ktorým sa určujú podmienky rozdeľovania účelových 

finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok, 

v znení VZN č. 7/2010, sa mení a dopĺňa takto : 

 

1. Mení sa odsek 1 v § 4 a jeho nové znenie je nasledovné : 

„Žiadosť o poskytnutie dotácie prerokujú príslušné komisie MsZ pre danú oblasť 

poskytovanej dotácie, a to najneskôr do 30 dní od termínu uzávierky prijímania žiadosti 

o dotáciu (§ 3 ods. 2 tohto VZN), v prípade ak sa v danom kalendárnom roku konajú voľby 

do orgánov samosprávy obcí, tak do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roku. Najneskôr do 

15 dní od uplynutia lehoty na predloženie zúčtovania za uplynulý rok predložia komisie návrh 

na prerozdelenie financií na rokovanie MsZ. V prípade, ak sa v danom kalendárnom roku, za 

ktorý sa predkladá zúčtovanie konajú voľby do orgánov samosprávy obcí, tak sa táto lehota 

predlžuje o 30 dní.“ 

2. Mení sa odsek 5 v § 4 a jeho nové znenie je nasledovné : 

„O poskytnutí dotácie rozhoduje MsZ uznesením na základe uznesenia príslušnej komisie 

(uznesenie príslušnej komisie má odporúčajúci charakter a MsZ ním nie je viazané).“ 

 

 



 

 

čl. II 

záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta 

(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov.  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Pezinok. 

3. Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade 

v Pezinku. 

 

 

Mgr. Oliver Solga 
primátor Mesta Pezinok 

 

 

http://www.pezinok.sk/

