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16. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie na kultúru 
 

 

 

PREDKLADÁ:     Ing. arch. Igor Hianik – primátor  mesta Pezinok 

SPRACOVALA:  Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia   

                               

                        

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 18.11.2020 bude prezentované ústne 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2020 

 

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 § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a VZN č. 8/2020 o dotáciách, § 2, ods.7 písm. m), ktorým sa určujú podmienky 

rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu 

z rozpočtu Mesta Pezinok 

 

schvaľuje 

zmenu účelu použitia dotácie pre oblasť kultúry Folklórnemu speváckemu súboru RADOSŤ 

z činnosti na rok 2020 na zakúpenie akordeónu 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok 

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku sa dňa 26.05.2020 uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 

č. 8/2020 ktorým sa určujú podmienky rozdelenie účelových finančných prostriedkov pre oblasti 

sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok. 

 

MsZ v Pezinku dňa 30.03.2020 schválilo Uznesením č. 1-28/2020 rozpočet Mesta Pezinok na rok 

2020. Jeho súčasťou je aj vyčlenenie finančných prostriedkov pre oblasť športu, kultúry 

a sociálnej pomoci. 

 Folklórny spevácky súbor  RADOSŤ požiadal dňa 9.10.2020 o zmenu použitia finančných 

prostriedkov vo výške 600 €, ktoré boli poskytnuté ako dotácia na činnosť súboru v roku 2020. 

Súčasné spoločensko – zdravotné podmienky im nedovoľujú použiť prostriedky na pôvodný 

zámer. Počas prebiehajúcej pandémie vystupovali v sociálnych zariadeniach v Pezinku. Pokazil 

s im akordeón ako jediný hudobný nástroj, ktorý ich doprevádza pri vystúpeniach. Veľmi by 

potrebovali ešte jeden náhradný akordeón pre takéto nepredvídateľné situácie. 

V súlade s VZN č. 8/2020 §2  ods. 7 písm. m) zmenu účelu je možné schváliť v MsZ na základe 

žiadosti žiadateľa/príjemcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pezinok 27.10.2020 

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova 

 

 


