
Účinnost nadobudlo
dňa: fájl JiUl

Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách

Mestské zastupiteľstvo v Pezinlcu
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 24.06.2021 uznieslo 
na tomto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) Mesta Pezinok (ďalej aj

„Mesto“):

§ !
Úvodné ustanovenia

(1) Týmto VZN sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o dotáciách, v znení 
VZN č. 3/2021 (ďalej len „VZN o dotáciách“).

§2
Základné pojmy

(1) V § 2 VZN o dotáciách sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie :

(9) Účel použitia dotácie nesmie byť v rozpore s týmto VZN a so zmluvou uzatvorenou 

medzi mestom Pezinok a žiadateľom, pričom rozpočet na činnosť predložený v žiadosti 
o dotáciu sa vyhodnocuje len v procese posudzovania a schvaľovania žiadosti a slúži 
najmä na posúdenie celkovej výšky dotácie. V jednotlivých položkách a v jednotlivých 
výškach položiek nie je rozpočet na činnosť uvedený v žiadosti pre čerpanie dotácie 
záväzný, pričom celková suma dotácie nesmie byť prekročená. Prijímateľ môže na činnosť 
čerpať dotáciu aj na iné položky, ktoré neboli uvedené v rozpočte k žiadosti a ktoré 
jednoznačne súvisia s činnosťou žiadateľa a ktoré zároveň VZN nevylučuje. Presun 
financií medzi položkami bez ohľadu na to či ide o projekt alebo činnosť je prípustný, 
pričom celková suma dotácie nesmie byť prekročená. Pod účelom použitia dotácie sa 
rozumie „činnosť“ alebo „realizácia projektu“. Rozpočet na projekt je záväzný 
v položkách, ale nie v ich jednotlivých sumách, pričom prijímateľ môže presúvať financie 
medzi položkami maximálne do 20% jednotlivých položiek, ak sa zachová celková výška 
dotácie.

Doterajšie odseky (9) a (10) sa označujú ako odseky (10) a (11).

(2) V § 6 VZN o dotáciách sa dopĺňa v odsek 2 písmená d), ktoré znie :

d) v prípade, ak sa projekt nemôže uskutočniť v plánovanom termíne v zmysle schválenej 
žiadosti z titulu vyššej moci, ako je napríklad živelná pohroma, epidémia, alebo z titulu 
nariadení vydaných vládou SR, alebo vyšším územným celkom, alebo akoukoľvek 
oprávnenou autoritou, môže žiadateľ zrealizovať projekt v inom termíne, avšak



najneskôr do 31.12. roku, v ktorom bola dotácia na projekt poskytnutá. Príjemca je 
povinný vykonať zúčtovanie projektu v zmysle § 6.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

§3
Prechodné ustanovenie

Dotácie poskytnuté Mestom Pezinok pred účinnosťou VZN č. 5/2021 sa riadia podľa VZN č. 
8/2020 v znení VZN č. 3/2021 a v znení VZN č. 5/2021.

§4
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

http://www.pezinok.sk


Príloha č. 1
v

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok
Dátum doručenia žiadosti (miesto pre úradný záznam):____________

Názov projektu/činnosti (účel dotácie):

Oblasť podpory (príslušnú oblasť označte X):

sociálna
činnosť

projekt

kultúrna
činnosť

projekt

športová

činnosť

projekt

individuálny športovec

iné*
činnosť
projekt

Žiadateľ (meno a priezvisko alebo názov):

Adresa / sídlo žiadateľa:

Právna forma žiadateľa:

IČO žiadateľa (právnická osoba, fyzická 

osoba - podnikateľ):

Číslo registrácie žiadateľa:**

Štatutárny orgán žiadateľa (meno a 

priezvisko, funkcia):

Zodpovedná osoba (meno a priezvisko):

Kontakt na zodpovednú osobu (telefón, e- 
mail):
Bankové spojenie (číslo účtu, kód banky, 
názov banky):
Žiadateľ je platiteľ DPH (označ X) Áno: Nie:

Predpokladaný celkový rozpočet (platiteľ 
DPH uvádza sumu bez DPH)

EUR:

Vlastné zdroje vrátane sponzorských príjmov 
žiadateľa:

EUR: v %:

Požadovaná dotácia : EUR:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním 
osobných údajov v informačnom systéme a ich zverejnením na účely poskytovania dotácií.

V........................................... dňa.............................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

* oblasť životného prostredia alebo iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta 
** Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra.


