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UZNESENIE MsR č. 2- ....../2019 
 

Mestská rada v Pezinku 

 

o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schváliť 

 

VZN č. .../2019, 

ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti 

sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

(b) s týmito pripomienkami 

 

 



Dôvodová správa: 
I. 

 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach 

(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy (§ 

6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto 

prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).  

 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom 

najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová 

lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN. 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie 

obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam 

sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie 

pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 

 

II. 

 

Predkladáme návrh nového VZN, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 

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

 

Nové znenie vychádza zo spoločného rokovania zástupcov komisií za všetky tri oblasti (sociálna 

pomoc, kultúra, šport). 

 

Štruktúra VZN vychádza z pôvodného znenia VZN č. 4/2013 ... 

 

 
Spracoval dňa 07.06.2019 

Mgr. Peter Štetka 


