
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
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04. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách 
 

 

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

SPRACOVALI: JUDr. Jana Kľúčiková, referent exekúcií 

    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 23.02.2021: odporúča schváliť v predloženom 

znení 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo 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 

 

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 na zmenu ust. § 2 ods. 8 platného VZN č. 8/2020 o dotáciách, ktorá vyplynula z 

praxe pri práci s daným všeobecne záväzným nariadením a na základe podnetu od prof. Ing. Pavla 

Alexyho, PhD., ktorým bola zistená nasledovná nezrovnalosť. 

 

Súčasné aktuálne znenie VZN č. 8/2020 v § 2, ods. 8 je: 

 

(8) Dotáciu možno použiť aj: 

 

a) pre oblasť kultúry – na úhrady za činnosť súvisiacu s organizáciou a/alebo realizáciou 

verejného kultúrneho podujatia podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach, 

b) pre oblasť športu – na úhrady za činnosť športových odborníkov v zmysle zákona 

č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) pre sociálnu oblasť - na úhrady za sociálnu alebo umeleckú činnosť, 

d) pre oblasť životného prostredia, 

e) pre iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta, 

f) na základe vystavenej faktúry a/alebo zmluvy od právnickej osoby, fyzickej osoby 

podnikateľa alebo osoby zapísanej v inom registri, s prideleným IČO. 
 

 

Všetky body  a) až e) presne vymedzujú, na čo možno použiť dotáciu v jednotlivých oblastiach 

podpory a bod f) nemá byť bodom f), ale samostatné pravidlo, ktoré hovorí, že náklady podľa bodov 

a) až e) sa môžu použiť len na základe vystavenej faktúry, aby sme vylúčili vyplácanie miezd 

z prostriedkov mesta.  

 

Znenie odseku f) v tejto podobe je trochu mätúce a už z toho vznikajú problémy, lebo niektoré 

subjekty v rámci podávaných žiadosti to takto nechápu a žiadajú peniaze na DJ, brigádnikov a pod .... 

 

Predkladaný materiál pôvodného znenia VZN č. 8/2020, prijatý na MsZ dňa 25. 06. 2020, je 

v poriadku a v zmysle schváleného návrhu, avšak odsek f), ktorý v tejto forme nemá opodstatnenie, sa 

„vytvoril“ najpravdepodobnejšie zarovnávaním odsekov pri spracovávaní posledných úprav textu 

a z toho dôvodu je potrebné urobiť opravu daného odseku.  

  

Na základe uvedeného sa navrhuje nasledovné znenie § 2, ods. 8 VZN č. 8/2020 o dotáciách : 

 



(8)  Dotáciu možno použiť aj: 

a) pre oblasť kultúry – na úhrady za činnosť súvisiacu s organizáciou a/alebo realizáciou 

    verejného kultúrneho podujatia podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných 

    kultúrnych podujatiach, 

b) pre oblasť športu – na úhrady za činnosť športových odborníkov v zmysle zákona 

    č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších     

    predpisov, 

c) pre sociálnu oblasť - na úhrady za sociálnu alebo umeleckú činnosť, 

d) pre oblasť životného prostredia, 

e) pre iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta, 

 

na základe vystavenej faktúry a/alebo zmluvy od právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa 

alebo osoby zapísanej v inom registri, s prideleným IČO. 
 
Správu spracovali: JUDr. Jana Kľúčiková, Mgr. Peter Štetka 



 
 

Mesto Pezinok 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. X/2021 

ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

na základe ustanovenia § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 04.03.2021 uznieslo 

na tomto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) Mesta Pezinok (ďalej aj 

„Mesto“): 

 

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

(1) Týmto VZN sa mení ustanovenie § 2 Podmienky poskytnutia dotácie v ods. 8 vo 

Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o dotáciách, ktoré bolo v Mestskom 

zastupiteľstve v Pezinku schválené 25.06.2020 (ďalej len „VZN o dotáciách“). 

 

§ 2 
Základné pojmy 

 

(1) V § 2 Podmienky poskytnutia dotácií VZN o dotáciách, sa mení odsek 8, ktorý bude 

znieť nasledovne: 

 

„(8) Dotáciu možno použiť aj: 

a) pre oblasť kultúry – na úhrady za činnosť súvisiacu s organizáciou a/alebo realizáciou 

verejného kultúrneho podujatia podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach, 

b) pre oblasť športu – na úhrady za činnosť športových odborníkov v zmysle zákona č. 

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

c) pre sociálnu oblasť - na úhrady za sociálnu alebo umeleckú činnosť, 

d) pre oblasť životného prostredia, 

e) pre iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta, 

 

na základe vystavenej faktúry a/alebo zmluvy od právnickej osoby, fyzickej osoby 

podnikateľa alebo osoby zapísanej v inom registri, s prideleným IČO.“ 

 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 



(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta 

www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Mesta Pezinok. 

 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 

Mestskom úrade v Pezinku. 

 

 

Ing. arch. Igor Hianik 

primátor Mesta Pezinok 


