
Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia 
účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu 

z rozpočtu Mesta Pezinok 

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 30.03.2020 uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 3/2020 (d'alej len „VZN č. 3/2020"), 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových 
finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta 

Pezinok (d'alej len „VZN č. 6/2019") 

§ 1 
Predmet úpravy VZN č. 3/2020 

V § 4 odsek 1 VZN č. 6/2019 sa za druhú vetu dopĺňa text, ktorý znie: 

„V prípade, ak sa kalendárny rok začína rozpočtovým provizóriom mesta, tak príslušná 
komisia MsZ návrh podľa prvej vety predloží na rokovanie MsZ najneskôr do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol rozpočet mesta schválený. 
V prípade, že zasadnutie komisie nie je možné z titulu vyššej moci, ako je napríklad živelná 
pohroma, epidémia, karanténa, výnimočný alebo núdzový stav, zákaz zhromažd'ovania 
a podobné okolnosti a/alebo nariadenia vydané vládou SR alebo vyšším územným celkom, 
alebo akoukoľvek oprávnenou autoritou, tak príslušná komisia MsZ návrh podľa prvej vety 
predloží na rokovanie MsZ do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom dôvody brániace komisii zasadnút' z uvedených dôvodov, pominú.". 

§ 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN č. 3/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese 
mesta Pezinok (www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Toto VZN č. 3/2020 nadobúda platnosť  a účinnosť  15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli Mesta. 

3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN č. 3/2020 prístupné na 
Mestskom úrade v Pezinku. 

Vyvesené dňa:  9, 3.  Amo  

pečiatka a P01:1131s:  
Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 


	Page 1

