
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
 

dňa : 18.9.2018               číslo : 10. 
 

 
 

 

10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  

Pezinského kultúrneho centra, p.o. 
 

 

 
 

 

 

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor  Mesta Pezinok 
SPRACOVAL :  Ing. Ingrid Noskovičová – riaditeľka PKC p.o.  
 
 
Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne. 
 

 

UZNESENIE MsZ č.  ....../2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/  zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia 

§24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
 

schvaľuje 

 
rozpočtové opatrenie v predloženom znení, t.j. 

 
zvýšenie výdavkov vo výške 5 900,- €, zvýšenie príspevku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) bez pripomienok  
b) s nasledovnými pripomienkami .... 

 

 

 



PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
     Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Schválený príspevok Mesta pre PKC úprava rozpočtu rozpočet po úprave 

277 000 € 5 900 € 282 900 €

Programová časť DK

Položka úprava

637004 - Somi System a.s. 900 €

637002 - kultúrne leto 5 000 €

Zdôvodnenie:

GDPR - predkladáme 1.položku RO - vo výške 900,-€(fi SOMI System, a.s.) 

     Premiestnením celoletného podujatia Kultúrne leto do priestoru nádvoria Krušičovej kúrie

sme už v minulom roku začali meniť koncepciu dramaturgie účinkujúcich. Tak ako v okolitých

porovnateľných väčších mestách, i v Pezinku sme pripravili program Kultúrneho leta z vystúpení

profesionálnych účinkujúcich pre všetky vekové i záujmové skupiny obyvateľstva na patričnej

umeleckej úrovni. Keďže v minulosti bol program Kultúrneho leta zostavený predovšetkým

z neprofesionálnych vystúpení skupín ZUČ, vlastných kurzov a krúžkov, žiadame Vás o schválenie

2.položky RO - finančných prostriedkov vo výške 5 000,-€, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie

Kultúrneho leta 2018. 

Vypracovala: Bc.Petra Šikulová Schválila: Ing.Ingrid Noskovičová

V Pezinku, 13.8.2018                riaditeľka PKC

     Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe pod skráteným návzom
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