
Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

UZNESENIE
MsZ č. 1-63/2020 zo dňa 25.06.2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 
o dotáciách

s poslaneckými návrhmi poslanca prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD..
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Ing. Jana Lehocká 
prednostka MsÚ v Pezinku

V Pezinku, dňa 30.06.2020

Za správnosť: JUDr. Jana Kľúčiková, referent daňových exekúcií



Poslanecké návrhy prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD.

Poslanecky návrh č, 1

§ 2, bod Podm ienky poskytnutia dotácie (2) za odsekom e) upraviť text nasledovne:

Za vetou v bode e) nechať jeden riadok medzeru a text bude znieť nasledovne:

Doklady podľa § 2 bodu(2) okrem bankového výpisu predkladá žiadateľ len ak žiada o dotáciu 

prvýkrát, alebo ak došlo k zmene v údajoch, alebo ak od podania žiadosti s uvedenými prílohami 

uplynuli 3 roky.

Poslanecky návrh č. 2

§ 2, bod (4)

Posledná veta bude znieť:

Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie, pričom spolufinancovanie môže byť 

dokladované aj položkami, ktoré nie sú povolené čerpať z dotácie, ale priamo súvisia s projektom 

alebo činnosťou.

Poslanecky návrh č. 3

§ 6, bod (2) odsek c)

V prvom riadku sa vloží za slovo do konca slovo „druhého“ a potom úplné znenie bude:

c) predložiť stručnú správu o realizácii projektu v termíne do konca druhého kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa projekt realizoval; zároveň je povinný 

predložiť kópie účtovných dokladov (faktúry, zmluvy, bankové výpisy, hotovostné pokladničné 

doklady, fotodokumentáciu, pozvánky, programy, výstrižky z tlače a iné, ktoré jednoznačne 

preukazujú použitie dotácie),

Poslanecky návrh č. 4

í 7, bod (2)
Zmeniť lehotu z 5 na 10 dní. Úplné znenie bude:

(2) Ak žiadateľ nevykoná, resp. neopraví vyúčtovanie v stanovenej lehote v zmysle výzvy na opravu, 

ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní, je povinný Mestu Pezinok vrátiť celú dotáciu.

Poslanecky návrh č. 5

§ 7, bod (4)

Zmeniť lehotu na 28.2.
(4) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Útvar hlavnej kontrolórky, ktorý predkladá 

MsZ informáciu o poskytnutí a vyúčtovaní dotácií najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho 

roka.

Poslanecky návrh č. 6

í 7, bod (6)

V druhej vete sa vypúšťa text:

a to za každý eur ocení chýbajúci do minimálnej sumy spoluúčasti, vráti Mestu Pezinok z poskytnutej 

dotácie 10-násobok sumy chýbajúcej do minimálnej sumy spoluúčasti, 

a nahrádza sa textom:

a to tak, že chýbajúce percento sa zaokrúhli na dve desatinné miesta a suma, ktorú prijímateľ vráti 

sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

S=DxP/l 0



S — suma kí oní je prijímateľ povinný vrátiť 

D - výška poskytnutej dotácie

P - percento, ktoré chýba do 10% spoluúčasti (ak napríklad zúčtovaná spoluúčasť predstavuj e 8% 

z poskytnutej dotácie, hodnota P=2)

Potom úplný text celého bodu 6 bude:

Ak príjemca dotácie nevydokladuje žiadnu spoluúčasť, je povinný vrátiť Mestu Pezinok sumu vo 

výške celej dotácie za príslušný rok. Ak príjemca dotácie vydokladuje spoluúčasť, ktorá je menšia 

ako 10%, vráti Mestu Pezinok z poskytnutej dotácie alikvotnú časť, a to tak, že chýbajúce percento 

sa zaokrúhli na dve desatinné miesta a suma, ktorú prijímateľ vráti, sa vypočíta podlá 

nasledovného vzorca:

S=DxP/l O

S - suma ktorú je prijímateľ povinný vrátiť 

D - výška poskytnutej dotácie

P - percento, ktoré chýba do 10% spoluúčasti (ak napríklad zúčtovaná spoluúčasť predstavuje 8% 

z poskytnutej dotácie, hodnota P =2)

Termín vrátenia stanoví MsU po uzatvorení kontroly vyúčtovania. Takto vrátené finančné 

prostriedky sa použijú na dotácie v príslušnej oblasti v dálšom kalendárnom roku a prerozdelia sa 

len medzi tie subjekty>, ktoré neboli sankcionované z dôvodu nedostatočného spoliifinancovania.

Poslanecky návrh č. 7
Aby VZN ako celok bolo prijaté s pripomienkou „ Pri vyúčtovaní dotácie nebude MsU vyžadovať, 

pri položkách za ubytovanie, menný zoznam ubytovaných. “

a

spresnenie poslaneckého návrhu: „vypustiť z preambule v oblasti kultúry vetu - dbať na podporu 

podujatí, ktoré nenesú prvky komercie a projekty zameriavajúce sa na neziskovú činnosť. “


