
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Návrh VZN 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktoro1n má rokovať 
mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v 
meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu 
nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v 
tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste 
obvyklým. 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová 
lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice 
na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový 
text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a 
to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 
04.03.2021 prerokuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

• ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách 

Pripomienky k návrhu môžete podávať písomne na adresu: 
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom 
na adresu: msu@msupezinok.sk, a to do 25.02.2021, štvrtok, do 16.hod. 

Vyvesené dňa : !/f:/ ./.Ctlj .,--„~- --·--~l"eifo PEZÍNO-K · 
V Pezinku, dňa 15.02.2021 Pečiatka a podpis: fl ~ 11 1~ ~~~i~sh~Ýl!~~~d7 
Kontakt: Mgr. Peter Štetka 033 6901 201 v/ -~----~;~~::,~;,_!SJ~+: N_ 

0~ 
Email: peter.stetka@msupezinok.sk 
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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. 9611991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach, 

b) pre oblasť športu - na úhrady za činnosť športových odborníkov v zmysle zákona 
č. 44012015 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 činnos( 
d) pre oblasť životného prostredia, 
e) pre iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta, 

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

Vyvesené dňa : 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 
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