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Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-92/2020 zo dňa 16.06.2020: MsR odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, zobrať na vedomie Finančnú analýzu priamych a 

nepriamych dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé kluby vypracovanú v zmysle uznesenia MsZ č. 1-

15/2020 zo dňa 27.02.2020 

Pripomienka mestskej rady: MsR sa zhodla, že je to prvotný pracovný materiál, ktorý sa 

dopracuje s týmito pripomienkami: 

aký majetok mesta poskytujeme jednotlivým športovým klubom a za akú cenu  prenajímame majetok 

mesta a túto výšku porovnať s komerčným nájmom (ak existuje nájom obvyklý) - vyčísliť odhadom 

(personálne plnenia) služby a energie. 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2020 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

 

 

berie na vedomie 
  

Finančnú analýzu priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé kluby  

vypracovanú v zmysle uznesenia MsZ č. 1-15/2020 zo dňa 27.02.2020 

 

 
 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 
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I. Zadanie 

V zmysle prijatého uznesenia MsZ  č. 1-15/2020 zo dňa 27.02. 2020 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, schválilo 

Koncepciu rozvoja športu 2020 – 2024 so schválenými poslaneckými návrhmi: 

Poslanecký návrh poslankyne Štrbovej: Schváliť návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu a následne 

doplniť dokument a predložiť ho do júnového zasadania MsZ. 

Poslanecký návrh poslanca Rybára: Doplniť finančnú analýzu priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta 

pre jednotlivé kluby. 

V analýze sme vychádzali podľa zadefinovaného  poslaneckého návrhu  doplniť  finančnú analýzu priamych a 

nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby. 

II. Dotácie   

Zákon o obecnom zriadení splnomocňuje obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia pri veciach územnej 

samosprávy. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec poskytovať dotácie 

osobám mimo ich zakladateľskej pôsobnosti, ak ustanoví podmienky ich poskytnutia vo všeobecne záväznom 

nariadení obce. 

Mesto Pezinok postupovalo v roku 2019 v oblasti podpory pre poskytovanie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci, 

kultúry a športu v súlade s prijatým Všeobecným záväzným nariadením: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 4/2013, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových 

finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok (ďalej „VZN o 

dotáciách“) schválené uznesením MsZ , účinné od 16.07.2013 

a 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových 

finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok (ďalej „VZN o 

dotáciách“) schválené uznesením MsZ , účinným od 11.10.2019.  

 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

Mesto Pezinok v zmysle prijatého Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) č. 4/2013, ktorým  sa 

určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu 

z rozpočtu mesta upravuje podmienky a postupy poskytovania dotácií.  

O poskytnutie dotácie v zmysle VZN mohli požiadať len fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby  so 

sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Pezinok, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území 

Mesta Pezinok, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Pezinok. Mesto môže poskytovať dotácie za 

podmienok ustanovených týmto VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných 

alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti, pričom predmet činnosti žiadateľa 

musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje.  

Mesto poskytovalo v roku 2019 dotácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, a za predpokladu, že ku dňu 

podania písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie má žiadateľ vysporiadané všetky záväzky  voči Mestu Pezinok 

a voči ktorému nie je vedené exekučné konanie, alebo je v likvidácii.  Žiadosť je prílohou VZN a má predpísaný 

obsah a prílohy. 

Dotáciu je možné poskytnúť len na činnosť a projekty, ktorých realizácia prebieha  v príslušnom kalendárnom 

roku na ktorý sa žiadosť predkladá. 
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Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu, resp. svojej činnosti v rozsahu minimálne 10 % 

(ďalej aj „spoluúčasť“), t.j. podpora Mesta nesmie presahovať 90% celkových finančných nákladov projektu, 

resp. činnosti. Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie. 

Na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta nemá žiadateľ právny nárok. 

Žiadateľ sa spolupodieľa na organizovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí na základe výzvy 

mesta, resp. je povinný poskytnúť mestu súčinnosť pri organizovaní takýchto podujatí.  

 

Spôsob predkladania a prerokovanie žiadostí  

V zmysle VZN mohli žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu, kde uvádzali, či žiadajú o dotáciu na projekt alebo 

na činnosť. 

Z rezervy primátora  nie je potrebné podávať žiadosť na predpísanom tlačive, avšak žiadosť musí byť podaná 

písomne, žiadosti sa môžu predkladať počas celého rozpočtového roka. O poskytnutí  dotácie z rezerv 

primátora rozhoduje primátor. 

Riadny termín na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie je najneskôr do 30.11. predchádzajúceho 

rozpočtového roka v súlade VZN. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie prerokujú, skontrolujú a vyhodnotia príslušné komisie MsZ, najneskôr do 15 dní 

od uplynutia lehoty na predloženie zúčtovania za uplynulý rok predložia návrh na prerozdelenie financií na 

rokovanie MsZ (koncom roka 2019 bolo prijaté nové VZN č. 6/2019 s účinnosťou od 15.10.2019, kde bol presne 

stanovený termín predloženia návrhu na prerozdelenie financií na rokovanie MsZ najneskôr do 15.03). 

 

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií 

Poskytnutie dotácie podliehalo ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta v príslušnom kalendárnom roku.  

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný vykonať jej vyúčtovanie v súlade so žiadosťou 

o poskytnutie dotácie a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to písomne na predpísanom tlačive  na 

základe účtovných dokladov do 15.1. nasledujúceho roka. 

Mesto Pezinok na svojom webovom sídle má  zverejnené zmluvy o poskytnutí dotácie v rámci povinného 

zverejňovania zmlúv cez egov.pezinok.sk-elektronická verejná správa. 

Kontrola dotácií 

Kontrolu úplnosti a vedenia agendy všetkých podaných žiadostí podľa VZN vykonáva Mestský úrad Pezinok. 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Útvar hlavnej kontrolórky, ktorý predkladá MsZ informáciu 

o poskytnutí a vyúčtovaní dotácií k 30.06. príslušného kalendárneho roka. 

III. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta za obdobie rokov 2016 – 2020 

 

Základným nástrojom finančného riadenia mesta je rozpočet. V rámci zostavených rozpočtov boli 

rozpočtované prostriedky súvisiace s poskytovaním dotácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy na konkrétnu akciu, úlohu a účel použitia finančných prostriedkov. Výdavky na poskytovanie 

dotácií boli rozdelené do troch programov 10. Šport, 11. Kultúra a 13. Sociálna starostlivosť.  

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých prijímateľov je súčasťou záverečného účtu mesta, 

zverejňovaného na internetovej stránke mesta. Zverejnené informácie obsahujú všetkých príjemcov, ktorým 

bola v danom roku poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta. V prípade nevyčerpania dotácie, príp. vrátenia 

finančných prostriedkov bola táto skutočnosť uvedená v poznámke. 
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Tabuľka č. 1 Prehľad poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok 

Poskytnuté dotácie 
v oblasti Rok  2016 Rok  2017 Rok  2018 Rok  2019 

Šport 96 138 € 99 800 € 97 724 € 98 800 € 

Kultúra 22 226 € 22 700 € 24 388 € 24 700 € 

Sociálna pomoc 4 845 € 4 650 €   9 000 € 9 500 € 

SPOLU 123 209 € 127 150 € 131 112 € 133 000 € 
Zdroj: Mesto Pezinok 

Ak sa pozrieme bližšie na prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok vidím, že poskytnutie 

finančných prostriedkov z rozpočtu má mierne stúpajúcu tendenciu. Prehľad jednotlivých poskytnutých a 

vyútovaných dotácií za rok 2016 - 2019 v oblasti športu, kultúry a sociálnej  pomoci je uvedený v tabuľke č. 2, 

Príloha č. 1.  

V roku 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo celkovú výšku dotácií v sume 130 000 eur z toho dotácie na oblasť 

športu 100 000 eur, na oblasť kultúry  25 000 eur, a oblasť sociálnej pomoci 5 000 eur.  Vyúčtované a použité 

finančné prostriedky  v oblasti športu  boli v sume  96 138 eur, kultúry 22 226 eur a na oblasť sociálna pomoc 

boli vyúčtované a použité finančné prostriedky v sume  4 845  eur. Nespotrebované finančné prostriedky sú 

súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2016. 

V roku 2017 mestské zastupiteľstvo schválilo celkovú sumu dotácií v sume 130 000 eur z toho dotácie na oblasť 

športu 100 000 eur, na oblasť kultúry  25 000 eur, a oblasť sociálnej pomoci 5000 eur.  Vyúčtované a použité 

finančné prostriedky  v oblasti športu  boli v sume  99 800 eur, kultúry 22 7000 eur a na oblasť sociálna pomoc 

boli vyúčtované a použité finančné prostriedky v sume  4 650  eur. Nespotrebované finančné prostriedky sú 

súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2017. 

V roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo celkovú sumu dotácií v sume 135 000 eur z toho dotácie na oblasť 

športu 100 000 eur, na oblasť kultúry  25 000 eur, a oblasť sociálnej pomoci 10 000 eur.  Vyúčtované a použité 

finančné prostriedky  v oblasti športu  boli v sume  97 724 eur, kultúry 24 388 eur a na oblasť sociálna pomoc 

boli vyúčtované a použité finančné prostriedky v sume 9 000 eur. Nespotrebované finančné prostriedky sú 

súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2018. 

V roku 2019 mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo poskytnutie účelových finančných prostriedkov formou 

dotácie vo výške 135 000 eur z toho dotácie na oblasť športu 100 000 eur, na oblasť kultúry  25 000 eur, a 

oblasť sociálnej pomoci 10 000 eur. Vyúčtované a použité finančné prostriedky  v oblasti športu  boli v sume  98 

800 eur, kultúry 24 700 eur a na oblasť sociálna pomoc boli vyúčtované a použité finančné prostriedky v sume 9 

500 eur. Nespotrebované finančné prostriedky vo výške  2 000 eur sú súčasťou výsledku rozpočtového 

hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2019. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo Uznesenie č. 1-39/2019 zo dňa 28.03.2019 o rozdelení účelových 

dotácií pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019  

           pre oblasť kultúry celkovo pre 26 subjektov (10 subjektov/príjemcov dotácie – na činnosť v r. 2019, 16 

subjektov/príjemcov dotácie na realizáciu projektov). V priebehu rozpočtového roku 2019 boli podané 4 

žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z rezervy primátora, ktorá bola pre rok 2019 

schválená MsZ vo výške 2 112,00 €. Finančné prostriedky boli žiadateľom poskytnuté za účelom realizácie 

projektov v r. 2019.  Zo strany všetkých subjektov/príjemcov dotácií v roku 2019 (v oblasti kultúry) bola splnená 

podmienka minimálneho 10% - ného kofinancovania a zo strany subjektov/príjemcov dotácií bola zdokladovaná 

účelovosť a preukaznosť poskytnutej účelovej dotácie. Prehľad jednotlivých poskytnutých dotácií  pre oblasť 

kultúry v roku 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke č.3. 
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Tabuľka č.3  OBLASŤ KULTÚRA r. 2019

ČINNOSŤ

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia

Suma dotácie 

schválená MsZ 

v euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v %( 

povinnosť viac ako 10% dotácie)

1 Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, občianske 

združenie,

Činnosť v r. 2019 1 000  1 000  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 21,43 %

2 Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka, Činnosť v r. 2019 1 000  1 000  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 18,82 %

3 Živena, spolok slovenský žien, Miestny odbor Pezinok, Činnosť v r. 2019 400  400  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 27,27 %

4 „ANIMATUS“, občianske združenie, Švermova 2409/15, 

Pezinok

Činnosť v r. 2019 600  600  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 39,72 %

5 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, 

občianske združenie,

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná 

organizácia

Činnosť v r. 2019 300  300  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 22,86%

6 Združenie občanov Folklórna skupina seniorov – 

OBSTRLÉZE, n. o., 

Činnosť v r. 2019 118  118  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,71 %

7 OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, občianske združenie, Činnosť v r. 2019 500  500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 13,79 %

8 Malokarpatská knižnica v Pezinku, príspevková 

organizácia BSK, Holubyho 5, Pezinok

Činnosť v r. 2019 300  300  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 42,58 %

9 Občianska iniciatíva Grinava, občianske združenie

Orešie 12, Pezinok

Činnosť v r. 2019

Žijeme v Grinave 2019

1 600  1 600  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 26,77%

10 Občianska iniciatíva Grinava, občianske združenie

Orešie 12, Pezinok

Činnosť v r. 2019

GrinGa – Centrum pre deti a 

mládež a knižnica 2019

1 200  1 200  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 26,80 %

Spolu  - ČINNOSŤ v roku 2019 oblasť KULTÚRA 7 018 € 7 018 €

PROJEKTY

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia Suma dotácie 

schválená MsZ 

v euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v %( 

povinnosť viac ako 10% dotácie)

1 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku,

M. R. Štefánika 9, Pezinok

na projekt:

Festival Eugena Suchoňa,

XIII. Ročník

1 300  1 300  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie:29,73 %

2 Malokarpatské múzeum v Pezinku, príspevková 

organizácia BSK, M. R. Štefánika 4, Pezinok

na projekt:

Keramické trhy 2019

600  600  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 36,84 %

3 Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka,

Majakovského 2618/1, Pezinok

na projekt:

Grinavanka FEST 2019 –

IV. ročník festivalu DH

1 300  1 300  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 10,37 %

4 Spolok dychová hudba CAJLANÉ, občianske združenie,

Farská 7, Pezinok

na projekt:

XIX. ročník Medzinárodný 

súťažný festival malých DH 

„Dychovky v Preši“

3 000  3 000  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 47,93 %

5 Nezisková organizácia Barbora, nezisková 

organizácia,

Kukučínova 617/5, Pezinok

na projekt:

Pezinský Permoník 2019

1 500  1 500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 45,10 %

6 Združenie občanov Folklórna skupina seniorov – 

OBSTRLÉZE, n. o., Hrnčiarska 44, Pezinok

na projekt:

LÚČE PEZINSKÉHO SLNKA

500  500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 13,93 %

7 Združenie občanov Folklórna skupina seniorov – 

OBSTRLÉZE, n. o., Hrnčiarska 44, Pezinok

na projekt:

SLNKO V NÁS

470  470  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,65 %

8 P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo), občianske 

združenie,

Bratislavská 92, Pezinok

na projekt:

DRUMFEST SLOVAKIA

700  700  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 82,70 %

9 Karpatská muška s.r.o.,

Suvorovova 18, Pezinok

na projekt:

Malé vínne uličky

400  400  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 20,00 %

10 Karpatská muška s.r.o.,

Suvorovova 18, Pezinok

na projekt:

Víno pod hviezdami

1 000  1 000  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 28,57 %

11 Karpatská muška s.r.o.,

Suvorovova 18, Pezinok

na projekt:

Vítanie leta

1 600  1 600  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 36,00 %

12 OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, občianske združenie,

Kupeckého 2542/72, Pezinok

na projekt:

Radosť s piesňou na perách

300  300 (vrátená 

dotácia)

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie:x  %

13 TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA, občianske združenie, 

Moyzesova 4039/8, Pezinok

na projekt:

Medzinárodný deň tanca 

2019

500  500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 28,53 %

14 Euterpa, občianske združenie,

Senecká 1177/1, Pezinok

na projekt:

Koncertný cyklus

HUDBA V PEZINKU 2019

1 500  1 500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 20,63 %

15 Euterpa, občianske združenie,

Senecká 1177/1, Pezinok

na projekt:

ČAROVNÁ HUDBA – cyklus 

koncertov pre deti

700  700  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 37,19 %

16 REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE – PEZINOK, o.z., 

Mierová 1744/1, Pezinok

na projekt:

BLATINA – festival 

slovenskej trampskej hudby

500  500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 58,03 %

Spolu  - PROJEKTY v roku 2019 oblasť KULTÚRA 15 870  15 570  
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Zdroj: Mesto Pezinok 

 

Z rozpočtovanej sumy 25 000,00 €, účelovo viazanej pre oblasť kultúry, bolo uzatvorených celkovo 30 

zmluvných vzťahov na celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených pre túto oblasť v rozpočte mesta 

pre rok 2019. Vrátená dotácie v objeme 300,00 € bude súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta 

Pezinok za rok 2019. 

        Pre oblasť sociálnej pomoci celkovo pre 13 subjektov (7 subjektov/príjemcov dotácie – na činnosť v roku 

2019, 6 subjektov/príjemcov dotácie na realizáciu projektov). Zo strany všetkých subjektov/príjemcov dotácií v 

roku 2019 (v oblasti soc. pomoci) bola splnená podmienka minimálneho 10% - ného kofinancovania a zo strany 

subjektov/príjemcov dotácií bola zdokladovaná účelovosť a preukaznosť poskytnutej účelovej dotácie. 

Z rozpočtovanej sumy 10 000,00 €, účelovo viazanej na dotácie pre oblasť sociálnej pomoci, neboli v roku 2019 

použité finančné prostriedky vo výške 500,00 €, t.j. čiastka finančných prostriedkov vyčlenená zároveň ako 

rezerva primátora na rok 2019 (zmluvy boli uzatvorené celkovo s 13 subjektami/príjemcami dotácií vo 

finančnom objeme 9 500,00 €). Nevyčerpaná čiastka vo výške 500,00 € bude súčasťou výsledku rozpočtového 

hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2019. Prehľad jednotlivých poskytnutých dotácií  pre oblasť sociálnej 

pomoci v roku 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke č.4. 

 

Tabuľka č. 3 REZERVA PRIMÁTORA

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia

Suma dotácie 

schválená MsZ 

v euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v % 

(povinnosť viac ako 10% dotácie)

1 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M. R. 

Štefánika 9, Pezinok

na projekt:

mládežnícky festival 

klasickej hudby „Huygens 

Festival" vo Voorburgu

450  450  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 18,18 %

2 Občianske združenie Dobrovoľný Hasičský Zbor 

Pezinok – mesto, Mladoboleslavská 1139/7, Pezinok

na projekt:

MDD u hasičov – jún 2019

600  600  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 40,00 %

3 „Odkaz Štefana Prokopa“, občianske združenie,

Potočná 5, Pezinok

na projekt:

Výstava kresieb v Galérii  

Prokop Pezinok

700  700  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 10,32 %

4 Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, občianske 

združenie,

M. R. Štefánika 5/9, Pezinok

na projekt:

uskutočnenie baníckeho 

šachtágu

362  362  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 41,14 %

Spolu

REZERVA primátora v r. 2019, oblasť KULTÚRY 2 112 € 2 112 €

SUMARIZÁCIA zúčtovanej dotácie v roku 2019 

- pre oblasť KULTÚRY 25 000 € 24 700 €

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia

Suma dotácie 

schválená MsZ v 

euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v % 

(povinnosť viac ako 10% 

dotácie)

1

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske 

združenie,vnútroorg. jednotka : ZO č. 52 pre okr. Pezinok, Malacky, 

Senec, Činnosť v r. 2019 550 550

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 69,07 %

2

Dia Bozin Pezinok, o.z.,

Činnosť v r. 2019 600 600

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 58,99 %

3

Jednota dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, vnútroorg. 

jednotka: Základná organizácia Jednota dôchodcov Pezinok Činnosť v r. 2019 1000 1000

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 27,80 %

4

Slovenský zväz telesne postihnutých, občianske združenie, vnútroorg. 

jednotka:Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123, Činnosť v r. 2019 700 700

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 61,35 %

5

Armáda spásy na Slovensku, občianske združenie,

Činnosť v r. 2019 2250 2250

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,86 %

6

Kláštor kapucínov – Najsvätejšej Trojice, cirkevná org.,

Činnosť v r. 2019 500 500

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 59,90 %

7

Centrum pre rodinu – Pezinok, občianske združenie,

Činnosť v r. 2019 1100 1100

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 23,61 %

Spolu  - ČINNOSŤ v roku 2019 oblasť SOCIÁLNEJ POMOCI 6 700 € 6 700 €

ČINNOSŤ

Tabuľka  č. 4 OBLASŤ SOCIÁLNEJ POMOCI r. 2019
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Zdroj: Mesto Pezinok 

 

      Pre oblasť športu celkovo pre 32 subjektov (21 subjektov/príjemcov dotácie – na činnosť v r. 2019, 11 

subjektov/príjemcov dotácie na realizáciu projektov). V priebehu rozpočtového roku 2019 bolo podaných 

ďalších 7 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z rezervy primátora, ktorá bola pre rok 

2019 schválená MsZ vo výške 5 000,00 €. Finančný objem týchto žiadostí bol vo výške 4 500,00 €. Finančné 

prostriedky vo výške 500,00 € , vyčlenené ako rezerva primátora v r. 2019, neboli použité a žiadnemu subjektu 

poskytnuté. Zo strany všetkých subjektov/príjemcov dotácií v roku 2019 (v oblasti športu) bola splnená 

podmienka minimálneho 10% - ného kofinancovania a zo strany subjektov/príjemcov dotácií bola zdokladovaná 

účelovosť a preukaznosť poskytnutej účelovej dotácie. 

Z rozpočtovanej sumy 100 000,00 €, účelovo viazanej pre oblasť športu z rozpočtu Mesta v roku 2019, bolo 

uzatvorených celkovo 39 zmluvných vzťahov v objeme 99 500 eur. Vrátená dotácia vo výške 700 eur a tiež 

nevyčerpané finančné prostriedky z rezervy primátora vo výške  500 eur budú súčasťou výsledku rozpočtového 

hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2019. Prehľad jednotlivých poskytnutých dotácií  pre oblasť športu v roku 

2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 5. 

 

 
 

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia

Suma dotácie 

schválená MsZ v 

euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v % 

(povinnosť viac ako 10% 

dotácie)

1

Živena, spolok slovenských žien, vnútroorg. zložka: Miestny odbor 

Živena Pezinok,
na projekt:

Živena, spolok slovenských žien, 

MO Pezinok pre rómske ženy a deti 350 350

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,50 %

2

Liga proti rakovine SR, občianske združenie, Liga proti rakovine SR 

pobočka Pezinok,
na projekt:

Celoslovenské stretnutie 

onkologických pacientov 350 350

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,50 %

3

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Pezinok, na projekt:

Rodinný tábor Lazy pod Makytou 900 900

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 13,23%

4

5 P, občianske združenie,
na projekt:

Mesto bez bariér 450 450

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 43,80 %

5

Lions club Pezinok BOZIN, občianske združenie,
na projekt:

„Deň bez bariér“ 450 450

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 34,87 %

6

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, p.o., na projekt:

Renovujeme fyziatricko-

rehabilitačné oddelenie 300 300

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 94,45%

Spolu - PROJEKTY v roku 2019 oblasť SOCIÁLNEJ POMOCI 2 800 € 2 800 €

SUMARIZÁCIA zúčtovanej dotácie v roku 2019 

- pre oblasť SOCIÁLNEJ POMOCI 9 500 € 9 500 €

Tabuľka č. 4 PROJEKTY

Tabuľka č. 5   OBLASŤ ŠPORTU r. 2019

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia Suma dotácie 

schválená MsZ 

v euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v % 

(povinosť viac ako 10% dotácie)

1 Klub šachu Pezinok, občianske združenie, Činnosť v r. 2019 1 915  1 915  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 13,86 %

2 Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku 

Pezinok, občianske združenie,

Činnosť v r. 2019 8 127  8 127  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 17,63 %

3 Karate-kickbox klub Pezinok, občianske 

združenie

Činnosť v r. 2019 7 420  7 420  Spoluúčasť žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 29,10 %

4 Amatérsky športový klub Pezinok, 

občianske združenie, oddiel bežeckého 

lyžovania,

Činnosť v r. 2019 1 106  1 106  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,06 %

5 Amatérsky športový klub Pezinok, 

občianske združenie, oddiel cyklistiky, 

Činnosť v r. 2019 1 407  1 407  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 10,81 %

6 Amatérsky športový klub Pezinok, 

občianske združenie, oddiel 

orientačného behu,

Činnosť v r. 2019 2 412  2 412  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 11,95%

ČINNOSŤ
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Tabuľka č. 5   OBLASŤ ŠPORTU r. 2019

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia Suma dotácie 

schválená MsZ v 

euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v % (povinosť 

viac ako 10% dotácie)

7 Klub orientačného behu Sokol  Pezinok, 

občianske združenie,

Činnosť v r. 2019 7 402  7 402  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 29,45 %

8 Grinavský futbalový klub 1923, občiansky 

združenie,

Činnosť v r. 2019 3 055  3 055  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,91 %

9 Pétanque Club Spiders  Pezinok, 

občianske združenie,

Činnosť v r. 2019 1 179  1 179  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 22,29 %

10 Plavecký klub Pezinok, občianske 

združenie

Činnosť v r. 2019 5 920  5 920  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 20,30%

11 Malokarpatská  hokejbalová l iga  Pezinok, 

občianske združenie, 

Činnosť v r. 2019 986  986  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 15,24 %

12 TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA, občianske 

združenie,

Činnosť v r. 2019 5 662  5 662  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 15,22 %

13 1.Stolnotenisový KLUB Slovkarpatia , 

občianske združenie,

Činnosť v r. 2019 858  858  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 61,22 %

14 Pezinský športový klub, občianske 

združenie, 

Činnosť v r. 2019 10 647  10 647  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie:16,35 %

15 1.JUDO CLUB PEZINOK, občianske 

združenie, 1.mája  33, Pezinok

Činnosť v r. 2019 7 672  7 672  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 21,22 %

16 Športový klub hádzanej Agrokarpaty 

Pezinok, občianske združenie

Činnosť v r. 2019 4 522  4 522  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 29,10 %

17 Volejba l  Tenis  Club - tenis , občianske 

združenie

Činnosť v r. 2019 1 317  1 317  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 62,37 %

18 CFK Pezinok – Cajla , občianske združenie, 

Ca jlanská  243/A, Pezinok

Činnosť v r. 2019 7 610  7 610  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 13,31 %

19 1.KARATE CLUB PEZINOK, občianske 

združenie

Činnosť v r. 2019 1 696  1 696  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 31,45 %

20 Lyžiarsky klub Baba – Pezinok, občianske 

združenie,

Činnosť v r. 2019 729  729  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 19,63 %

21 Basketbalový klub Pezinok, občianske 

združenie,

Činnosť v r. 2019 3 358  3 358  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 16,83%

SPOLU - ČINNOSŤ v roku 2019

oblasť šport

85 000 € 85 000 €

1 Klub šachu Pezinok, občianske združenie, na  projekt: Memoriá l  

Richarda Rétiho XIII . Ročník

600  600  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 17,29 %

2 Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku 

Pezinok, občianske združenie,

na  projekt: Štefanský turnaj v 

stolnom tenise

500  500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 31,82%

3 Amatérsky športový klub Pezinok, 

občianske združenie, oddiel  bežeckého 

lyžovania , 

na  projekt: Údržba bežeckého 

areálu na  Babe

1 900  1 900  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 30,62 %

4 BASKETBAL PEZINOK, s .r.o., na projekt: Školská  

basketbalová l iga

1 400  1 400  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 11,93%

5 Klub orientačného behu Sokol  Pezinok, 

občianske združenie,

na  projekt: Pezinská  školská  

l iga  2019

900  900  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie:33,33%

6 RAKERI, občianske združenie, na projekt: MMFL Pezinok 700  700  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 12,50 %

7 Malokarpatská  hokejbalová l iga  Pezinok, 

občianske združenie,

na  projekt: VIII . ročník 

hokejbalového turnaja  žiakov 

a  š tudentov ZŠ a  SŠ

300  300  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 33,80 %

8 TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA, občianske 

združenie,

na  projekt: PEZINSKÝ STRAPEC 

2019 – 45.ročník 

medzinárodná súťaž v 

tanečnom športe

1 900  1 900  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 20,40 %

9 1. JUDO CLUB PEZINOK, občianske 

združenie,

na projekt: GRAND PRIX 

Pezinok – XXXI. Ročník

900  900  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 37,59 %

10 Cyklokoal ícia  Pezinok, občianske 

združenie,

na  projekt: Cykl i s tické preteky 

pre deti  a  mládež

500  500  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 13,19 %

11 Cyklokoal ícia  Pezinok, občianske 

združenie,

na  projekt: Cyklopromenáda 

2019

400  400  Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 19,60 %

Spolu  - PROJEKTY v roku 2019 oblasť športU 10 000 € 10 000 €

ČINNOSŤ

PROJEKTY
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Zdroj: Mesto Pezinok 

 

V roku 2020 hospodárilo Mesto Pezinok do 30.03.2020 v rozpočtovom provizóriu. Mestské zastupiteľstvo 

v Pezinku schválilo Uznesením MsZ č. 28/2020 zo dňa 30.03.2020 rozpočet mesta Pezinok na rok 2020 a však 

mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19 ovplyvnila a mala negatívny 

dopad na zdravotný stav populácie a následne na stav ekonomiky štátu a v priamej úmernosti s tým aj na 

financovanie samospráv. Vedenie Mesta Pezinok predložilo do májového mestského zastupiteľstva Analýza 

možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na rozpočet mesta Pezinok 2020, kde 

počíta s prognózovaním výpadku na úrovni 10% so započítaním výpadkov v miestnych daniach a kapitálových 

výdavkoch, by celkový výpadok príjmov mesta Pezinok mohol dosiahnuť úroveň 1.866 mil. Eur. Z hľadiska úspor 

v časti bežných výdavkov bolo navrhnuté aj krátenie poskytovania dotácií v oblasti športu a kultúry. Z toho 

dôvodu sa proces schvaľovania rozdelenia účelových dotácií pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci 

z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 presunul na júnové Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. 

Na základe objemu poskytnutých finančných prostriedkov formou dotácií z rozpočtu mesta je možné ako 

prioritné oblasti definovať oblasť športových aktivít (76,78 %), oblasť kultúrnych aktivít (18,39 %) a sociálnu 

oblasť (4,83 %). Tieto sféry patrili aj medzi oblasti definované v PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) 

mesta Pezinok na roky 2017 až 2023 ako základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho 

rozvoja pre mesto. Vo všeobecnosti mesto poskytovaním dotácií prispievalo k rozvoju, propagácii 

a zviditeľneniu mesta, ako aj upevňovaniu vzťahu obyvateľov k mestu a vytváraniu vzájomných väzieb. 

V neposlednom rade mesto poskytovaním dotácií napomáhalo budovaniu a zachovávaniu hodnôt. 

IV. Koncepciu rozvoja športu 2020-2024 

Pezinok prostredníctvom dotácií aktívne podporovalo príležitostné športové aktivity, ako aj športové 

organizácie. Najvyšší podiel poskytnutých dotácií bol vynaložený práve na podporu rozvoja športu. Zákon 

o športe ustanovuje obci pri výkone samosprávy vypracovať koncepciu rozvoja športu na podmienky obce. 

Začiatkom roka 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Koncepciu rozvoja športu 2020-2024 v zmysle 

prijatého Uznesenia MsZ č. 1-15/2020 zo dňa 27.02. 2020. Tato koncepcia analyzuje aktuálny stav úrovne 

športu na školách a v športových kluboch s nastavením cieľov a zámerov rozvoja športu pre najbližšiu 

Žiadateľ /Príjemca dotácie Účel použitia Suma dotácie 

schválená MsZ v 

euro

Skutočné 

čerpanie v 

euro

Spoluúčasť  subjektu v % (povinnosť 

viac ako 10% dotácie)

1 Športový triatlonový klub Pezinok, na projekt: DUATLON PEZINOK 700 700 Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 10,75 %

2 AHC Pezinok Grapes , občianske 

združenie, 

Činnosť v r. 2019. 700 700 Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 92,46 %

3 ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, 

občianske združenie,

Činnosť v r. 2019. 700 700 Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 27,80 %

4 SLOVAKIA-ADVENTUR s .r.o., na projekt: Expedícia  do 

Grónska.

700 700 Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 20,07 %

5 Basketbalový klub Pezinok, občianske 

združenie,

na projekt: Doprava na 

desaťdňové sústredenie do 

Srbska.

700 700 Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 26,67 %

6 Slovenský mini futbalový zväz, občianske 

združenie,

na projekt: Highschool  Socca 

Cup

700 0                 

(dotácia  

vrátená)

Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: x%

7 Občianske združenie Dobrovoľný Has ičský 

Zbor Pezinok – mesto, 

na  projekt: Západos lovenská 

detská  has ičská  l iga  2019

300 300 Spoluúčasť  žiadateľa/príjemcu 

dotácie: 11,25 %

Spolu REZERVA primátora v r. 2019, oblasť 

športu

4 500 € 3 800 €

SUMARIZÁCIA zúčtovanej dotácie v roku 2019  

- pre oblasť ŠPORTU

99 500 € 98 800 €

Tabuľka č. 5 REZERVA PRIMÁTORA
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budúcnosť. Cieľom Koncepcie rozvoja športu je poskytovať a vytvárať podmienky na rozvoj športu v meste, 

podpora mládežníckeho športu, vytváranie priestoru jednotlivým športovým odvetviam, vychovávať vlastných 

športovcov a zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadení. Rozvoj športu je pre mesto Pezinok jednou z 

priorít, a preto bude podporovať projekty v oblasti športu, ktoré umožnia zapojiť sa širokej verejnosti do 

aktívneho, ale aj rekreačného športu. Koncepcia je otvorený dokument, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a 

aktualizovať podľa potrieb, aktuálneho stavu a finančných možností mesta. 

Spôsob rozdelenia finančných prostriedkov v oblasti športu 

Mesto Pezinok na rok 2020 postupuje pri rozdeľovaní finančných prostriedkov podľa platného všeobecne 
záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre 
oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu mesta Pezinok.  

Dotačná schéma  pre oblasť športu podľa VZN  

V štvrtej časti spomínaného VZN je v § 14 presne definovaný spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov 
pre oblasť športu. Celková finančná čiastka vyčlenená na základe rozpočtu mesta Pezinok na príslušný 
kalendárny rok sa percentuálne rozdelí pre nasledovné kapitoly, a to:  

• A. Podpora športovej činnosti        84 % 
• B. Športové projekty a podujatia     10 % 
• C. Podpora individuálnych športovcov        1 % 
• D. Rezerva primátora          5 %  

Presný  systém prerozdelenia finančných prostriedkov, ako aj vzorec pre výpočet výšky finančného príspevku je 

v § 15 av § 16 štvrtej časti VZN č.6/2019. 

 

V. Nepriame dotácie 

Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle prijatého VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia mesta 

z vlastných príjmov mesta. Predpokladmi na stanovenie celkovej výšky dotácie určenej v príslušnom rozpočte je 

aj analýza dotácií poskytnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom okrem priamych dotácií môžu 

byť zohľadnené aj tzv. nepriame dotácie, to znamená vo finančných prostriedkoch vyčíslené dotácie 

pozostávajúce z poskytovania rôznych iných úľav alebo výhod ako napr. energie, prevádzka, prenájom majetku 

mesta za zvýhodnené sadzby, odpustenie nájmu a pod.  

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že Mesto Pezinok sa podieľa na podpore športových 

subjektov a aktivít aj vo forme nepriamych dotácií, keďže investuje do prevádzky a údržby priestorov, ktoré 

tieto športové subjekty využívajú, podporuje okrem iného spolky, resp. kluby, a to vo forme propagácie alebo 

ďalšej podpory – najčastejšie preplatením cestovných nákladov, poskytnutím alebo preplatením cien do súťaží, 

sád medailí, resp. individuálnych trofejí pre celky a jednotlivcov, odpustením dane za záber verejného 

priestranstva, zvýhodnenými cenami prenájmu iných priestorov v majetku mesta, bezplatnou inzerciou 

športových podujatí v mestských novinách Pezinčan a pod. 

Na druhej strane treba ale zdôrazniť, že aj samotné mesto dostáva od klubov každý rok pomoc a podporu vo 

forme bezplatných účastí (vystúpení) na podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom (ďalej 

len „mestské podujatia“), či bezplatnej súčinnosti klubov pri organizačno-technickom zabezpečení mestských 

podujatí, resp. ďalších aktivít mesta. 

V zmysle prijatého uznesenia MsZ  č. 1-15/2020 zo dňa 27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo 

Koncepciu rozvoja športu 2020 – 2024 so schváleným poslaneckým návrhom doplniť finančnú analýzu priamych 

a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok pre jednotlivé kluby. V ďalšej časti materiálu uvádzam prehľad 

zmlúv Mesta Pezinok, jeho príspevkových organizácií a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
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CFK Pezinok – Cajla o.z. 

Nájomná zmluva prenajímateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a nájomca CFK Pezinok -Cajla, o.z. 

Cajlanská 243/A, Pezinok.  

Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľností k.ú. Pezinok, na futbalovom štadióne na Cajle a Futbalové 

miniihrisko. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške 3,50 eur za celý predmet 

nájmu, počas celej doby nájmu. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 1.8.2009. 

Prevádzkové náklady na predmet nájmu si hradí nájomca sám. 

 

Volejbal Tenis Club Pezinok (VTC) občianske združenie 

Nájomná zmluva prenajímateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a nájomca č.1 Volejbal Tenis Club 

Pezinok (VTC) občianske združenie, Komenského 30, Pezinok. Nájomca č.2 RB equity, s.r.o., Bratislavská 102, 

Pezinok. Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľností k.ú. Pezinok, v športovom areáli na Komenského 30 

v Pezinku a to volejbalovú halu, klubové priestory, priľahlé pozemky; Ihriská na plážový volejbal; Tenisové 

kurty a kurt pre volejbal.  

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške 3,50 eur za celý predmet nájmu, počas 

celej doby nájmu.  

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú  20 rokov s účinnosťou odo dňa 1.1.2018. Prevádzkové náklady na 

predmet nájmu si hradí nájomca sám. Nájomca č.1 sa zaväzuje plniť ustanovenie §64 pís. c) zákona 440/2015 

Z.z. o športe, ako užívateľ športovej infraštruktúry vo vlastníctve Mesta, zabezpečiť využívanie športovej 

infraštruktúry na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené. 

 

Grinavský futbalový klub 1923 

Nájomná zmluva prenajímateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a nájomca Grinavský futbalový 

klub 1923, Myslenická 3, Pezinok. Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľností k.ú. Grinava, v areáli futbalového 

štadióna v Grinave. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške 3,50 eur za celý 

predmet nájmu, počas celej doby nájmu. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 

1.6.2011. Prevádzkové náklady na predmet nájmu si hradí nájomca sám. Nájomca môže získať dotáciu od 

prenajímateľa, ako účelové finančné prostriedky pre oblasť športu z rozpočtu Mesta Pezinok v zmysle 

ustanovení VZN Mesta Pezinok, ktoré určuje podmienky prideľovania týchto účelových finančných 

prostriedkov. 

Malokarpatská hokejbalová liga, občianske združenie 

Nájomná zmluva prenajímateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a nájomca Malokarpatská  

hokejbalová liga, občianske združenie. Predmetom a účelom nájmu je nájom nehnuteľností v k.ú. Pezinok na 

Fajgalskej ceste za účelom vybudovania a prevádzky hokejbalového  areálu vrátane poskytovania súvisiacich 

služieb a vybudovania a prevádzky športovísk slúžiacich na športovo relaxačné aktivity občanov Pezinka v areáli 

“netradičných športov“. 

Nájom je uzatvorený na dobu určitú a) pozemky parc. č. 813/33,34,35,39 na 10 rokov a po b) pozemok parcela 

č. 813/37,38 doba nájmu 40 rokov.  

Výška nájmu 1,00 euro za celý predmet a po celú dobu nájmu i podnájmu. 

 

Občianske združenie Klub orientačného behu Sokol Pezinok 

Zmluva o nájme pozemku - prenajímateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a nájomca Občianske 

združenie Klub orientačného behu Sokol Pezinok, ul. SNP 3, Pezinok. Predmetom zmluvy je nájom 

nehnuteľností k,ú. Pezinok, a to pozemok v areáli amfiteátra na Cajlanskej ulici. Zmluvné strany sa dohodli na 

nájomnom za predmet nájmu vo výške 1 euro za celý predmet nájmu, počas celej doby nájmu. Zmluva je 

uzatvorená na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 15.5. 2006. 
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Lyžiarsky klub Baba Pezinok, občianske združenie 

Zmluva o nájme pozemku - prenajímateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a nájomca Lyžiarsky 

klub Baba Pezinok, Holubyho 18, Pezinok. Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľností k.ú. Pezinok, lokalita RO 

Baba, za účelom športového využitia – lyžiarske svahy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 10 rokov 

s účinnosťou od 04.08.2010. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške 1 euro za 

celý predmet a počas celej doby nájmu. Prostriedky vynaložené na starostlivosť predmetu nájmu bude znášať 

nájomca. 

 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB (MPS) 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, príspevková organizácia mesta Pezinok je správcom športových zariadení krytá 

plaváreň, kameňolom, futbalový štadión, ktoré sú majetkom Mesta Pezinok. 

 

Krytá plaváreň 

Správca plavárne MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB má zverejnený na svojej webovej stránke platný cenník – Krytá 

plaváreň Pezinok, kde sú určené ceny za  prenájom  bazéna pre organizácie a športové kluby: 

1 hodinový prenájom bazéna 84,00 € 

1 hodinový prenájom jednej plaveckej dráhy 21,00 € 

1 hodinový prenájom bazéna pre MŠ a ZŠ z Pezinka 42,00 € 

1 hodinový prenájom malého bazéna pre MŠ z Pezinka 14,00 € 

 

V roku 2019 a 2020 mal správca plavárne MPS uzatvorené zmluvy o vstupoch do bazéna s nasledujúcimi 

športovými klubmi: 

Športový klub International Sports Club, SNP 11/7, Limbach 

Plavecký Klub MOKO, o.z., Svätoplukova 2752/23, Pezinok 

Športový plavecký klub Polície Pezinok, Moyzesova 1622/15, Pezinok 

Plavecký klub Pezinok, o.z., Bratislavská 2554/130, Pezinok 

Športový triatlonový klub Pezinok, o.z., Muškátová  2565/6,Pezinok 

ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z., Muškátová 3803/27, Peziok 

 

Správca plavárne MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB má uzatvorené zmluvy o vstupoch do bazéna plavárne so 

športovými klubmi, kde bola dohodnutá jednotná cena pre športové kluby vo výške 17,50 eur/ 1 dráha/ 1hod. + 

DPH, t.j. 21 € v zmysle zverejneného cenníka na rok 2020. Všetky zmluvy športových klubov sú zverejnené na 

webovej stránke Mesta Pezinok v časti eGovernment.  

V roku 2019 bola dohodnutá cena pre športové kluby vo výške 17,50 eur/ 1 dráha/ 1hod. + DPH, t.j. 21 €. 

V  prípade športového klubu Plavecký klub Pezinok, o.z., Bratislavská 2554/130, Pezinok bola zmluva uzavretá 

na dobu určitú od 10.09.2018 do 28.06.2019, kde klub mal zvýhodnenú dohodnutú výška odplaty 7 eur/ 1 

dráha/ 1hod. + DPH vo vyhradených dňoch v týždni, ostané dohodnuté dni mal cenu prenájmu dráhy 17,50 

eur/ 1 dráha/ 1hod. + DPH.  

 

V tabuľke č. 6 sú vyčíslené výdavky na prevádzku plavárne (bez odpisov a nepriamych nákladov) a v príjmoch sú 

všetky príjmy, nie len od klubov ale aj vstupné od individuálnych návštevníkov, plavecké kurzy pre školy/škôlky 

a príjem z prenájmu priestorov (kaderníctvo, espresso). Rozdiel sa dá chápať ako suma, ktorú mesto vynakladá 

na prevádzku športovísk, teda podporu športu v širšom zmysle, nie len kluby ale aj verejnosť. 
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Tabuľka č. 6  výnosy/náklady plaváreň 

rok 2019 2018   2017 2016 

príjem 144 498 148 564 výnosy 150 660 115 617 

výdaj 232 907 214 513 náklady 229 586 282 772 

rozdiel -88 409 -65 948   -78 926 -167 155 
Zdroj: MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB 

 

 

Kameňolom 

Lyžiarsky klub BABA, občianske združenie, Holubyho 18, Pezinok 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB má uzatvorenú Zmluvu o dočasnom nájme časti Kameňolomu pod Pezinskou Babou. 

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 4.9.2013. Účel užívania: výkon tréningovej činnosti – príprva 

k zjazdovému lyžovaniu na kolieskových korčuliach. Predmet nájmu sa využíva v stredu a štvrtok od 16,00 hod. 

do 18,00 hod. Dohodnutá výška odplaty 6,00 eur za hodinu, t.j. 24 eur týždenne. 

 

Futbalový štadión 

Pezinský športový klub /PŠC/,občianske združenie, Komenského 30, Pezinok 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ako správca areálu futbalového štadióna v Pezinku, Komenského 30, od 01.01.2013 

prenajal nájomcovi Pezinský športový klub /PŠC/,občianske združenie, Komenského 30, Pezinok do nájmu 

nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, v rámci športového areálu futbalového štadióna v Pezinku na Komenského ul.30 

v Pezinku a to: tribúnu a šatne, pozemky, tréningové ihrisko, futbalové mini ihrisko. Účelom nájmu je realizácia 

vlastnej športovej činnosti pre jednotlivé  družstvá nájomcu v oblasti futbalu, len na čas tréningov, zápasov, 

turnajov, vo vyhradenom čase v zmysle harmonogramu, ktorý si dohodne nájomca s prenajímateľom. Nájomne 

za predmet zmluvy je vo výške  1 euro za  celý predmet zmluvy, počas celej doby nájmu, zmluva je uzatvorená 

na dobu neurčitú. U nájomcu nie je možnosť postúpiť predmet nájmu do podnájmu. Prevádzkové  náklady na 

predmete zmluvy v plnej výške hradí prenajímateľ. Náklady za spotrebu plynu, elektrickej energie, za vodu 

a stočné uhradí prenajímateľ s tým, že následne všetky náklady budú refakturované nájomcovi v pomere 

spotreba elektrickej energie 85% z celkových nákladov, spotrebu plynu 80 % z celkových nákladov, spotreba 

vody a stočného 90% z celkových nákladov. 

 

 

Tabuľka č. 7 výnosy/náklady Futbalový štadión 

rok 2019 2018   2017 2016 

príjem 28 023 14 016 výnosy 30 880 29 179 

výdaj 28 900 24 608 náklady 37 850 32 699 

rozdiel -877 -10 592   -6 970 -3 520 
Zdroj: MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB 

 
 
Pezinské kultúrne centrum (PKC) 
 
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA, občianske združenie, 

Zmluva o spolupráci, PKC poskytne svoje priestory na nácvik pre TC Charizma  v termíne 8.1.2019 -28.6.2019, 
zrkadlovú sálu, nájom 3,30 eur za hodinu. (obdobie január -jún celkovo 99,5 hodiny spolu 328,35 eur). 
Zmluva o krátkodobom prenájme, sústredenie, v termíne 11.1.2019-13.1.2019, dohodnutá suma 1 deň/ 70 eur 
spolu 3 dni 210 eur. 
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Zmluva o krátkodobom prenájme, sústredenie, v termíne 13.8.2019-16.08.2019, dohodnutá suma spoločenská 
sála  1 deň/ 70 eur spolu 4x70= 280 eur. zrkadlová sála 1 deň/ 30 eur spolu 4x30= 120 eur. Spolu 400 eur. 
Zmluva o spolupráci, PKC poskytne svoje priestory na nácvik pre TC Charizma a KST Petan Pezinok- TC Charizma  
v termíne 2.9.2019 -31.12.2019, zrkadlovú sálu, spoločenskú sálu, Skupiny K1, K2 – bezplatne (recipročne 
podujatia pre PKC a Mesto Pezinok), skupina K3, K4, K5 nájom 5 eur za hodinu.  (obdobie september-december 
celkovo 100,5 hodiny spolu 502,50 eur). 
Zmluva o krátkodobom prenájme, kurz spoločenského tanca Gymnázium Pezinok, v termíne 01.10.2019 do 
03.12.2019 a Venček dňa 06.12.2019, dohodnutá suma  525 eur (5x65 eur/1hod. za Venček, 10x20 eur za kurz). 

 

Základné školy v Pezinku 

Športové kluby si často krát z poskytnutej dotácie od mesta hradia prenájom športovísk a to najmä telocvične 

na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Pezinok. V nižšie uvedenom texte uvádzam prehľad 

zmlúv športových klubov v roku 2019 uzatvorených so správcami majetku Mesta Pezinok so základnými 

školami. 

 

Základná škola  Jána Kupeckého, Pezinok 

 
Basketbalový klub Pezinok, občianske združenie, 

Zmluva o prenájme telocvične, veľká telocvičňa 286,3 m2 - 15€/hod., od 14.09.2018 do 14.06.2019, 26 x 1,5 

hod. x 15 € = 585 € do 30.11.2018; 41 x 1,5 hod. x 15 € = 922 €  do 31.03.2019 

Zmluva o prenájme telocvične, veľká telocvičňa 286,3 m2 - 15€/hod., od 16.09.2019 do 11.06.2020, 27x 1,5 

hod. x 15 € = 607,50 €, 39 x 1,5 hod. x 15 € = 877,50 €  do 31.03.2020 

 
Plavecký klub Pezinok, občianske združenie 

Zmluva o prenájme telocvične, malá telocvičňa 143,6 m2 - 10€/hod., od 01.10.2018 - 31.05.2019  a 31.05.2019 

11 x 1,5 hod. x 10 € = 165,00 € do 30.11.2018, 17 x 1,5 hod. x 10 € = 255,00 €  do 31.03.2019 

Zmluva o prenájme telocvične, malá telocvičňa 143,6 m2 - 10€/hod., od 14.09.2019 - 30.11.2019  a 11.01.2020- 

16.05.2020; 10 x 1,5 hod. x 10 € = 150,00 € do 30.11.2020, 14 x 1,5 hod. x 10 € = 210,00 €  do 31.03.2020 

 

Karate-kickbox klub Pezinok, občianske združenie.  

Zmluva o prenájme telocvične, uzatvorená od 17.09.2018 do 20.06.2019. Malá telocvičňa 8 €/hod. a 15€/hod 

veľká telocvičňa; 40 x1,5 hod x 15 € = 900 €, 13x1 hod x 15 € = 195 €, 27 x 1,5 hod x 8 € = 324€ spolu  1419 € do 

30.11.2018 a 62 x1,5 hod x 15€ = 1395 €, 22 x1 hod x 15€ = 330 €, 41 x 1,5 hod x 8 € = 492 € spolu 2 217 € do 

31.03.2019. 

Zmluva o prenájme telocvične, uzatvorená od 14.03.2019 do 13.06.2020. Malá telocvičňa  20x 1  hod x 8 € = 

160,00 € do 30.04.2019 

Zmluva o prenájme telocvične, uzatvorená od 09.09.2019 do 11.06.2020. Malá telocvičňa 8 €/hod. a 15€/hod 

veľká telocvičňa,43x1,5 hod x 15€ = 967,50€, 14x1 hodx 15€ = 210,00 €, 29x 1,5 hod x 8 € = 348,00 € , spolu  1 

525,50 € do 30.11.2019 a 59 x1,5 hod x 15€ = 1327,50 €, 20 x1 hod x 15€ = 300 €, 40 x 1,5hod x 8 € = 480 €   

spolu   2 107,50 € do 31.03.2020.  

Zmluva o prenájme telocvične, uzatvorená na 30.03.2020, malá telocvičňa 8 €/hod. a 15€/hod veľká telocvičňa, 

12 €/ hod. za gymnastickú telocvičňu,  5 hod x 8 € = 40,00 €, 5 hod x 15 € = 75,€, 5 hod x 12 € = 60 €,  spolu  

175€ 

 

TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA, občianske združenie, 

Zmluva o prenájme telocvične, malá telocvičňa 143,6 m2 - 10€/hod., od 17.10.2019 do 30.04.2020, 8 hod. x 

10= 80,00 € do 30.11.2019, 14 hod. x 10 €= 140 € do 31.03.2020 
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Zmluva o prenájme telocvične, gymnastická telocvičňa – 12 €/hod., na dobu určitú  12.8.2019, 12 hod. x 12 = 

144 €  

 
Športový triatlonový klub Pezinok,  

Zmluva uzatvorená od 01.10.2018 do 31.03.2019, malá telocvičňa 10€/hod. a 18€/hod. veľká telocvičňa, 68 
hod. x 10€ = 680 €, 11x18 € = 198 €, spolu 878,0 € do 30.11.2019 a 68 hod. x 10€ = 680€, 11x18€ = 198, spolu 
878,0 € do 28.02.2020 
 

 

Základná škola Na bielenisku 2, Pezinok 

 

1.Stolnotenisový KLUB Slovkarpatia, občianske združenie. 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 420 m2,  uzatvorená na dobu určitú 18.05.2019, 

7 hodín  za sumu 150 € 

Zmluva o podnájme nebytových priestorov Nájomca: Občianske združenie Stolnotenisový klub ZŠ Na biekenisku 

Pezinok, Na bielenisku č. 2, Pezinok a podnájomca 1.Stolnotenisový KLUB Slovkarpatia, občianske združenie. ZŠ 

Na bielenisku 2, Pezinok  uzatvorila zmluvu nájme č.ZPú02ú2018 s Občianskym združením Stolnotenisový klub 

ZŠ Na bielenisku Pezinok, v zmysle ktorej podľa bodu 6.7. je Občianske združenie Stolnotenisový klub ZŠ Na 

bielenisku Pezinok oprávnené prenechať tréningovú halu pre stolný tenis do podnájmu pre 

subjekt1.Stolnotenisový KLUB Slovkarpatia, občianske združenie. Doba trvania na dobu určitú od 01.9.2018 do 

31.8.2028. predmet nájmu tréningová hala pre stolný tenis, minimálne 3 stoly, v minimálnom počte 10 hodín 

týždenne – 350 eur ročne. Pri vyššom počte hodín, nájomné sa priamo úmerne zvýši a to o 30 eur ročne za 

každú hodinu týždenne navyše. 

 

ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, občianske združenie, 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 420 m2,  uzatvorená od 01.03.2019 do 

18.06.2019, 12,5 hodín/týždenne za sumu 1 886 eur.  

Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 420 m2,  uzatvorená od 01.11.2019 do 

10.06.2020, 12,5 hodín/týždenne  za sumu  do 20.12.2019 = 1000 €, do 10.06.2020 = 2 125 € 

 

 
Základná škola Fándlyho 11, Pezinok 
 
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, občianske združenie, 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 648 m2,  uzatvorená od 01.10.2019 do 

21.06.2020, 312 hodín x 10€/hod za sumu 3 120 €    

 
Basketbalový klub Pezinok, občianske združenie, 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 648 m2,  uzatvorená od 1.10.2018 do 28.06.2019 
200 hodín x 10€/hod za sumu 2000 eur.  
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 648 m2,  uzatvorená od 1.10.2019 do 23.06.2020 
200 hodín x 10€/hod za sumu 2000 eur.  
 

Základná škola s materskou školou, Orešie č.3, Pezinok 

Zvyčajná cena prenájmu: telocvičňa 15€/hod, 
 
 
Grinavský futbalový klub 1923, občiansky združenie, 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 605 m2,  uzatvorená od 16.10.2018 do 30.6.2019, 
15€/hod, platba na základe vystavenej faktúry spätne  
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Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 605 m2,  uzatvorená od 31.1.2020 do 30.06.2020, 
15€/hod, platba na základe vystavenej faktúry spätne  

 

Taekwon-Do I.T.F. Pezinok 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 605 m2,  uzatvorená od 05.09.2018 do 30.6.2019, 
15€/hod, platba na základe vystavenej faktúry spätne  
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 605 m2,  uzatvorená od 03.09.2019 do 30.6.2020, 
15€/hod, platba na základe vystavenej faktúry spätne  
 
 
Pezinský športový club, futbalový oddiel  

Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 605 m2,uzatvorená od 17.11.2018 do 09.03.2019, 
15 €/hod, platba na základe vystavenej faktúry spätne  
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájme telocvične 605 m2,  uzatvorená od 4.11.2019 do 08.03.2019, 
15€/hod, platba na základe vystavenej faktúry spätne  
 

 

 

VI. Záver 

 
Dotácie mesta ako také sú témou, ktorej občania dlhodobo venujú pozornosť. Vyčíslenie priamych dotácií pre 

kluby vykonávajúce športové a pohybové aktivity mesto realizuje pravidelne na základe prijatého procesu 

definovaného vo VZN. To sa však nedá povedať o nepriamych dotáciách, ktoré fungujú v oveľa zložitejšej 

schéme, ktorá by mala obsahovať aj zmienený princíp reciprocity klubov pri ich podieľaní sa na aktivitách či ich 

prínose na reprezentácii mesta. Mesto Pezinok si uvedomuje význam rozvoja a podpory športu a pohybových 

aktivít ako prostriedku rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia v súčasnej dobe informačných a 

komunikačných technológií. To je aj hlavný dôvod, prečo mesto pri podpore činnosti športových klubov 

nesleduje „komerčnú stránku“, tzn. prínos toho ktorého klubu v podobe jeho zastúpenia vo výkonnostných či 

kvalitatívnych kategóriách v rámci daného športu. Niektoré kluby naše mesto reprezentujú výrazne, v iných sa 

hrá pre radosť z pohybu – a podpora pohybu a socializácia rôznych cieľových skupín je hlavným cieľom podpory 

športu zo strany mesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. arch. Igor Hianik  

     Primátor mesta Pezinok  
 
 
Spracovala:  
Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní 



Príloha č. 1

Tabuľka č. 2  Prehľad poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2016-2019

Klub šachu Pezinok  Memoriál Richarda Rétiho XIII. ročník 200 500 400 600 

Stolnotenisový klub ZŠ na Bielenisku Pezinok Štefanský turnaj v stolnom tenie 500 500 700 500 

AŠK Pezinok- oddiel bežeckého lyžovania  Údržba bežeckého areálu na Babe 2 700 2 000 2 000 1 900 

Basketbal Pezinok  Školská basketbalová liga 900 900 600 1 400 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok  Pezinská školská liga 2019 900 900 950 900 

RAKERI  Mestská minifutbalová liga Pezinok 400 200 500 700 

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok  VIII. ročník hokejbalového turnaja žiakov a študentov ZŠ a SŠ 0 0 0 300 

Tanečné centrum CHarizma  Pezinský strapec 1 500 1 400 2 000 1 900 

1. JUDO CLUB PEZINOK  GRAND PRIX Pezinok – XXXI. ročník 0 700 500 900 

Cyklokoalícia Pezinok (Ignác)  Cyklistické preteky pre deti a mládež 0 300 500 500 

Cyklokoalícia Pezinok (Ignác)  Cyklopromenáda 2019,2016 250 100 150 400 

Klub šachu Pezinok  činnosť 2 189 1 901 1 580 1 915 

Stolnotenisový klub ZŠ na Bielenisku Pezinok  činnosť 7 315 7 527 7 100 8 127 

Karate-kickbox klub Pezinok  činnosť 6 745 6 487 6 250 7 420 

AŠK Pezinok – oddiel bežeckého lyžovania  činnosť 818 809 984 1 106 

AŠK Pezinok – oddiel cyklistiky  činnosť 1 373 1 246 1 244 1 407 

AŠK Pezinok – oddiel orientačného behu  činnosť 2 263 2 442 2 302 2 412 

 Klub orientačného behu Sokol Pezinok  činnosť 6 147 7 138 5 490 7 402 

 Grinavský futbalový klub 1923  činnosť 3 221 3 649 3 431 3 055 

 Petanque Club Spiders Pezinok  činnosť 1 125 1 319 1 080 1 179 

 Plavecký klub Pezinok, o.z.  činnosť 5 075 4 437 7 336 5 920 

 Malokarpatská  hokejbalová liga Pezinok  činnosť 0 0 876 986 

Hokejbalový klub HC CHILLI  činnosť 0 440 0 0 

Hokejbalový klub DRACI PEZINOK činnosť 325 0 251 0 

Tanečné centrum Charizma  činnosť 4 448 5 425 4 816 5 662 

 1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia činnosť  867 0 0 858 

 Pezinský športový klub  činnosť 8 050 7 153 9 536 10 647 

 1. JUDO CLUB PEZINOK  činnosť 6 512 6 185 7 409 7 672 
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 Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok  činnosť 3 089 4 292 3 463 4 522 

 Volejbal Tenis Club - tenis  činnosť 1 096 1 585 1 789 1 317 

 Volejbal Tenis Club - volejbal  činnosť 1 057 1 009 554 0 

 CFK Pezinok - Cajla  činnosť 7 639 8 553 7 446 7 610 

 1. Karate Club Pezinok  činnosť 3 142 2 127 1 552 1 696 

 Lyžiarsky klub BABA  - Pezinok  činnosť 1 216 0 824 729 

 Basketbalový klub Pezinok  činnosť 3 851 4 182 2 710 3 358 

 Basketbal Pezinok, s.r.o. činnos 557 564 0 0 

Pezinok inline Pezinok inline - hromadná jazdana kolieskových korčuliach 200 0 0 0 

 Volejbal Tenis Club - tenis seriál tenisových turnajov 2016 200 200 0 0 

Šporový volejbalový klub Pezinok FERCAM CUP  Pezinok (turnaj dievčat) 700 900 950 0 

CFK Pezinok -Cajla Memoriál Martina Valentu 2016 200 0 0 0 

CFK Pezinok -Cajla Mini Baník CUP 250 0 0 0 

Malokarpatská hokejová liga Pezinok Hokejbalová liga Pezinok 500 0 0 0 

Malokarpatská hokejová liga Pezinok Hokejbalové majstrovstvá juniorov 2016 700 0 0 0 

Malokarpatská hokejová liga Pezinok Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok hráčov nad 40rokov 0 0 550 0 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok ....ročník o pohár osobodenia mesta Pezinok - nákup pohárov 250 300 300 0 

Karate-kickbox klub Pezinok Majstrovstva Slovenska v karate .... 500 400 400 0 

Pezinský športový klub Halový turnaj PSČ - medaile, poháre ... 200 0 0 

 Športový triatlonový klub Pezinok  projekt – Duatlon Pezinok 0 0 0 700 

 AHC Grapes Pezinok  činnosť 0 0 0 700 

 Športový volejbalový klub Pezinok  činnosť 5 880 6 530 6 610 700 

 SLOVAKIA – ADVENTUR , s.r.o.  projekt – expedícia do Grónska 0 0 0 700 

 Basketbalový klub Pezinok  projekt – doprava na sústredenie do Srbska 0 0 0 700 

 Basketbalový klub Pezinok Medinárodný basketbalový turnaj U19 0 400 0 0 

 Basketbalový klub Pezinok Nákup dresov ... 0 1 000 0 0 

 Slovenský minifutbalový zväz  projekt -  Highschool Socca Cup /halový turnaj/ (vrátil dotáciu 700 € r. 2019) 0 0 0 0 

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok - mesto projekt – Západoslovenská detská hasičská liga 0 0 0 300 

 1. JUDO CLUB PEZINOK  Tréningový kemp.. 0 700 0 0 

Hokejbalový klub HC CHILLI hokejbalový turnaj žiakov ZŠ ... 0 600 0 0 

AŠK Pezinok – oddiel cyklistiky cykl. Čas I.Červenku na Zošku až ku hvieezdam 0 1 200 0 0 
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 Volejbal Tenis Club - volejbal Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok 0 200 200 0 

Hokejbalový klub Haliganda na činnosť 0 0 367 0 

Cyklokoalícia Pezinok -rezerva primátora Cyklochdník Grinavská zákruta 0 0 980 0 

Jednota dôchodcov na Slovensku  -rezerva primátora nákup medailí 0 0 150 0 

Slovenský minifutbalový zväz - rezerva primátora prenájom športovej haly, nákup cien.... 0 0 800 0 

Malokarpatská hokejbalová liga  - reerva primátora prenájom telocvične 0 0 94 0 

Tanečné centrum CHarizma Pezinský strapec - prenájom mobilného parketu 0 1 400 0 0 

AUTOKLUB Pezinok Reprezentácia mesta - preteky do vrchu 900 0 0 0 

RAKERI Mestská minifutbalová liga- nákup cien 188 0 0 0 

Dotácie pre oblasť športu spolu 96 138 99 800 97 724 98 800 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa projekt  Festival Eugena Suchoňa  -  XII. Ročník 2017 a XIII. Ročník2019 0 1400 0 1 300,00

Malokarpatské múzeum v Pezinku projekt  Keramické trhy 1500 800 800 600

OZ Dychová hudba Grinavanka projekt  Grinavanka fest 2019 0 0 1200 1 300,00

Spolok dychová hudba Cajlané projekt  XIX.ročník Medzinár.súťažný festival – Dychovky v Preši 5500 5000 5500 3 000,00

Nezisková organizácia Barbora projekt Pezinský Permoník 2019 0 0 0 1 500,00

ZO FSS – OBSTRLÉZE Pezinok projekt Lúče pezinského slnka 300 200 500 500

ZO FSS – OBSTRLÉZE Pezinok projekt Slnko v nás 400 300 470 470

P.R.D. /Pezinské rozprávkové divadlo/ projekt  DRUMFEST SLOVAKIA 0 400 1000 700

Karpatská muška, s.r.o. projekt Malá vínna ulička 0 0 0 400

Karpatská muška, s.r.o. projekt Víno pod hviezdami 0 0 0 1 000,00

Karpatská muška, s.r.o. projekt Vítanie leta 0 0 0 1 600,00

OZ RADOSŤ pri meste Pezinok projekt Radosť s piesňou na perách r.2019 (vrátil dotáciu 300€ r. 2019) 0 0 0 0

TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA projekt Medzinárodný deň tanca 2019 0 0 0 500

Euterpa projekt  Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2019 1000 2500 3000 1 500,00

Euterpa projekt ČAROVNÁ HUDBA – cyklus koncertov pre deti 0 0 0 700

REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK projekt Blatina – festival slovenskej trampskej hudby 700 700 700 500

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku činnosť 1000 1000 1000 1 000,00
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OZ Dychová hudba Grinavanka činnosť 1800 1500 1000 1 000,00

ŽIVENA, spolok slovenských žien MO Pezinok činnosť 400 400 400 400

ANIMATUS činnosť 0 500 500 600

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok činnosť 400 300 300 300

ZO FSS – OBSTRLÉZE Pezinok činnosť 200 200 118 118

OZ RADOSŤ pri meste Pezinok činnosť 700 600 600 500

Malokarpatská knižnica v Pezinku činnosť 1000 700 700 300

KINEČKO projekt Pezinok camerou obscurou (nevyčerpali dotáciu 300 € r. 2016) 0 0 0 0

KINEČKO projekt 12. ročník PAFF 1500 1300 0 0

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok projekt Alternatívane.... 300 0 0 0

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok projekt Slávnosť 11. ročník Kouzelného klíče (nevyčerpali dotáciu 150€ r. 2016) 0 0 0 0

Pezinský okrášľovací spolok kultúrne podujatie Pezinský dvor.... 600 600 500 0

Odkaz  Štefana Prokopa Výstava Zastavenie 300 0 0 0

ANIMATUS doprava do Trenč. Teplíc na Festival ruskej kultúry (vrátili 34€ r. 2016) 216 0 0 0

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok doprava do Serede 260 0 0 0

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku doprava do Gelnice stretnutie baníckych miest a obcí 1000 0 0 0

Nezisková organizácia Barbora kutúrne podujatie David Bowie Tribute... 250 0 0 0

Občianska iniciatíva Grinava činnosť 1700 1600 1600 1 600,00

Občianska iniciatíva Grinava činnosť - centrum pre deti a mládež,knižnica 1200 1000 1200 1200

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa projekt Mládežnícky festival klasickej hudby 0 0 0 450

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok mesto projekt MDD u hasičov 0 0 0 600

OZ Odkaz Štefana Prokopa projekt   Výstava kresieb v galérii Prokop 0 0 0 700

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku Projekt Banícky šachtág 0 0 0 362

Pezinský okrášľovací spolok na činnosť 0 500 0 0

Ateliér PK projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 0 400 0 0

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok projekt KRAJŠIA PINELKA 0 300 0 0

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok činnosť 2018 0 0 300 0

Občanské združenie KOČ projekt KOČ FEST 2017 0 500 0 0

Občianské združenie priatelia divadla a filmu projekt Pezinský alternatívny filmový festival 0 0 1000 0
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OZ "CRESCENDO" projekt ART KLUB Przinok 2017 (nevyčerpaná dotácia 1000€ r. 2017) 0 0 0 0

MFF EKO s.r.o. - rezerva primátora Ekotopfilm 0 0 1500 0

pAKO-pezinská AKČNÁ KOPA projekt festival slovesnkých tradícií 0 0 500 0

Dotácie pre oblasť kultúry spolu 22 226 22 700 24 388 24 700 

Prijímateľ Účel
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok činnosť 300 300 550 550 

Dia Bozin Pezinok činnosť 0 0 0 600 

Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok projekt Pre rómske ženy a deti 300 300 350 350 

Jednota dôchodcov na Slovensku,  ZO Jednoty dôchodcov Pezinok činnosť 0 0 0 1 000 

Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok projekt Celoslovenské stretnutie onkologických pacientov 0 0 0 350 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok projekt Rodinný tábor Lazy pod Makytou 0 0 0 900 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.123 činnosť 450 450 700 700 

5P projekt Mesto bez bariér 400 400 450 450 

Lions klub Pezinok Bozin projekt Deň bez bariér 0 250 450 450 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok na projekt Detský tábor Lazy pod Makytou 700 0 0 0 

Armáda spásy na Slovensku činnosť 0 0 2500 2 250 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok projekt Renovujeme fyziatricko -rehabilitačné oddelenie 0 0 0 300 

Kláštor kapucínov – Najsvätejšej Trojice činnosť 450 0 0 500 

Centrum pre rodinu - Pezinok činnosť 900 900 1100 1 100 

Jednota dôchodcov na Slovensku,  ZO Pezinok na projekt Relaxačno -poznávací zájazd 450 450 750 0 

Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok na činnost 300 300 0 0 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok na projekt Aj pohyb lieči 250 0 0 0 

Dia Bozin Pezinok na rekondičný pobyt - ubytovanie 200 200 600 0 

Jednota dôchodcov na Slovensku,  ZO Pezinok XIII. Športové hry seniorov 145 0 0 0 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok Prokjekt rodinný tábor Baška Voda 0 0 900 0 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok Prokjekt rodinný tábo Látkovce - Uhrovec 0 700 0 0 

Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok Projekt stretnutie onkologických pacientov 0 0 350 0 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok projekt Pestrofarebná jeseň života 0 0 300 0 
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Rok 2016 

Poskytnutá 

dotácia v €

Rok 2018 

Poskytnutá 

dotácia v €

Prijímateľ Účel

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie 0 250 0 0 

Dia Bozin Pezinok doprava 0 150 0 0 

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci 4 845 4 650 9 000 9 500 

Výška poskytnutých a vyúčtovaných dotácií celkom: 123 209 € 127 150 € 131 112 € 133 000 €


