
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
dňa: 26.5.2022         bod : 07.

                                              
 

07. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 
(zvýšenie príspevku PKC ,p.o.) 

 

 

 

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor 

 Mgr. Martin Chrapčiak, prednosta 

  

SPRACOVALI:  

           Mgr. Monika Luknárová, riaditeľka PKC 
 Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia 

 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, podnikania a financií bude prezentované na zasadnutí 

MsZ . 

 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa bude prezentované na zasadnutí MsZ . 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti  

 

schvaľuje 

 

zvýšenie príspevku Pezinskému kultúrnemu centru, p.o. o 69 961,00€ v tom 11 500€ 

zvýšenie tarifných platov a odmena vyplývajúca z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 8 461€ 

zabezpečenie programu Kultúrneho leta 2022 a 50 000€ na realizáciu kultúrneho programu 

Vinobranie 

 

 

         presunom bežných výdavkov:  

 PR: 2.3.1,   KZ 41, FK 08.2.0, EK 637 004, akcia 01 99 04, v sume -30 000,00€ 

 PR: 11.1.1, KZ 41, FK 08.2.0, EK 641 001, akcia 01 99 04, v sume  30 000,00€ 

 

         zvýšením bežných výdavkov a zvýšením príjmov 

            KZ 41, EK 111 003  v sume 39 961,00€                                         

PR: 11.1.1, KZ 41, FK 08.2.0, EK 641 001, akcia 01 04,v sume 39 961,00€ 

              

 

a) bez pripomienok 

b) s týmito pripomienkami: 



 

Dôvodová správa 

 

a) zvýšenie príspevku Pezinskému kultúrnemu centru, p.o. 

Pri tvorbe  rozpočtu a plánu podujatí na rok 2022 v októbri 2021 bolo prihliadané na platné 

pandemické opatrenia. Nakoľko už na začiatku roka bolo avizované uvoľňovanie opatrení, 

Pezinské kultúrne centrum doplnilo do plánu podujatí na rok 2022 podujatie pod názvom 

KULTÚRNE LETO PEZINOK 2022. Nový plán podujatí na rok 2022 bol predložený Komisii 

kultúry pri MsZ v Pezinku  dňa 03.02.2022, kde bol Uznesením č.2/2022 odsúhlasený. 

Cieľom doplneného plánu podujatí je ponúknuť obyvateľom Pezinka bohatý program na leto 

2022. Kultúrne leto Pezinok 2022 sa začne 12.6.2022 a to Mestskými slávnosťami. 

Súčasťou je aj presun finančných prostriedkov na zabezpečenie programu na Vinobranie, 

pôvodne rozpočtovaných na mesto,  

 

Program : 
 
JÚN 

Dátum  Názov podujatia   Miesto konania                Usporiadateľ 

12. 6.   Mestské slávnosti   Radničné nám.  PKC/mesto 

Program: 

Otvorenie MESTSKÝCH SLÁVNOSTÍ  Slávnostný sprievod +  odovzdanie listiny 

• tanečné "1" vystúpenie  

• učenie tanca "1"  

• šermiarska zábava šľachty  

• veľká delostrelecká show  

• tanečné "2" vystúpenie   

• učenie tanca "2"   

• šerm šľachty náradím bežných ľudí  

• Historická FASHION SHOW - o silných ženách 

• žonglér 

Súčasťou podujatia by bol aj jarmok/ trh, kde by predávali remeselníci. a tradičné jedlá 

(syry, chleby,....) vína a pivá by sa mohli nalievať do hlinených/keramickýh 

zálohovaných pohárov - tie by mali brand PEZINSKÉ MESTSKÉ SLÁVNOSTI.   

Moderátor podujatia : Pavol Uličný – Fringia, o.z.  

https://fringia.sk/  
 

18. 6.  Miro Jaroš Amfik Tour  Amfiteáter                PKC 

  Predstavenie pre deti a rodičov 

21. 6.   Pezinčania Pezinčanom  Radničné nám.   PKC 

  Priestor pre prezentáciu miestnych skupín, združení, súborov  

kultúrneho ale aj športového charakteru  

24.-26. 6. Festival pouličného divadla  Radničné nám.  PKC/mesto 

 

 

JÚL               

Dátum  Názov podujatia   Miesto konania                Usporiadateľ 

5. 7.   Pezinčania Pezinčanom  Radničné nám.   PKC 

8. 7.   koncert DH    Radničné nám.    

   Promenádny koncert dychovej hudby pre staršiu generáciu 

 

9.7.              Fyzulnačka    Radničné námestie                PKC 

  Tradičná súťaž vo varení fazulovice 

https://fringia.sk/


10. 7.   Divadlo Maska   Amfiteáter                 PKC 

  Predstavenie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka a ich hostí 

16. 7.  koncert country   Radničné nám.   PKC 

  Koncert country, folk, bluegrassovej kapely 

24. 7.   divadlo pre dospelých   Radničné nám.   

26. 7.   Pezinčania Pezinčanom  Radničné nám.   PKC 

30. 7.   koncert    Radničné nám.   

  Koncert modernej, populárnej hudby 

 

 

AUGUST 

Dátum  Názov podujatia   Miesto konania                Usporiadateľ 

2. 8.   Pezinčania Pezinčanom  Radničné nám.   PKC 

7. 8.   Lúčnica    Amfiteáter                 PKC 

  Vystúpenie slovenského umeleckého súboru 

14. 8.  divadlo    Radničné nám.   

             Divadelné predstavenie pre deti 

23. 8.   Pezinčania Pezinčanom  Radničné nám.   PKC 

27. 8.   Spievankovo    Amfiteáter                PKC 

  Predstavenie pre deti a rodičov 

Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho leta budú aj filmové predstavenie v amfiteátri od začiatku 

júna až do 11. 9. v hracom profile utorok až nedeľa. 

 

 

SEPTEMBER 

Program na Vinobranie je v predprípravnej fáze. Počas troch dní 16.-18.9.2022 sa na dvoch tribúnach  

pripravuje kultúrny program a technické zabezpečenie podujatia. Počas týchto troch dní by sme chceli 

návštevníkom ponúknuť rôzne žánre, aby sme potešili každú generáciu (KORBEN DALAS, 

HELENINE OČI, SAYMI, WET FLOOR, SMOLA A HRUŠKY, PUĽS, NOC A DEŇ, KING 

SHAOLIN, KARMEN PÁL BALÁŽ, INSTINCT, S HUDBOU VESMÍRNOU, TEAM CUBA, 

BUKASOVÝ MASÍV, FSS RADOSŤ, OBSTRLÉZE, ANIMATUS, FS BREZA, ASCALONA, DH 

GRINAVANKA, DH VIŠTUČANKA, DH NEUSIDLER)  

Úvod podujatia otvorí PRVÝ DÚŠOK, vo večerných hodinách nebudú chýbať headlineri, v nedeľu 

SPRIEVOD. 

 

 

 

 

Vzhľadom na schválenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

rok 2022, podpísanej dňa 14.12.2021, nebolo možné stihnúť spracovanie podkladov do 

finišujúceho materiálu rozpočtu roku 2022, tak aby bolo jeho súčasťou zvýšenie príspevku PKC 

z dôvodu navýšenia tarifných platov o 3% od 1.júla 2022 a (Dodatok č. 1ku Kolektívnej 

zmluve...) odmien vo výške 350€ vyplatená najneskôr 30.júna 2022. 

 

 


