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Mesto Pezinok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a

dieťaťa školského zariadenia.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 

ods. 3 písm. d), písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení sa dňa 24.06.2021 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2021 
(ďalej len „VZN č. 7/2021“), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 

2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia (ďalej len „VZN č. 

2/2021“):

§ 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto VZN č. 7/2021 je zapracovanie zmien a doplnkov do VZN č. 2/2021 o určení 

výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.

§2
Predmet úpravy VZN č. 2/2021

1. Znenie § 5 VZN č. 2/2021 sa dopĺňa o nový odsek 1, pričom ďalšie odseky sa prečíslujú 

podľa poradia. Nové znenie odseku 1 je nasledovné:

„Mesto Pezinok poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevného a súkromného 
zariadenia 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Pezinok, pričom za základ výpočtu 88% sa berie len suma podľa 
osobitného predpisu*. Do základu výpočtu 88% sa nesmie zahrnúť navýšený 
príspevok na mzdy a prevádzku poskytnutého na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Pezinok poskytnutý z iných zdrojov rozpočtu mesta Pezinok nad rámec ako 
podľa príspevku stanoveného osobitným predpisom1.“

1 Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



§3
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 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 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

Vyvesené dňa.
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