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Návrh  

Všeobecne záväzného  nariadenie mesta Komárno č.  11/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2017 o sociálnych 

službách poskytovaných Mestom Komárno v znení a dop lnení VZN  č.4/2019 a VZN č. 
14/2019 

 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm.  p) a § 6 ods. 1 zákona 

SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 72 
ods. 2 a § 80 písm. e) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

Článok 1 
 
1.  § 10  ods. 1 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2017 o 

sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno v znení a doplnení VZN  
č.4/2019 a VZN č. 14/2019 sa mení a znie nasledovne: 

 „Výška úhrady za opatrovateľskú službu: 

Príjem v eur do 350,00  350,01 – 500,00 nad 500,01  

Úhrada v eur 1,00 1,50 2,00 

 

 
Článok 2 

 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním 

Mestského zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Komárno sa uznieslo Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne dňa .... ..... 2020. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021 
 
 
 
 
Komárno dňa ...................... 2020 
 

 

                                                                                          Mgr. Béla Ke szegh 
                                                                                              primátor mesta 
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Návrh  

Všeobecne záväzného  nariadenie mesta Komárno č.  11/2020, ktorým sa mení 
a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2017 o sociálnych 

službách poskytovaných Mestom Komárno v znení a dop lnení VZN  č.4/2019 a VZN č. 
14/2019 

 

 

1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:            12.11. 2020 

    b) zverejnený na internetovej adrese mesta dňa:  12.11.2020 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa:    12.11.2020 

  

  

2)  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                       
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor školstva, sociálnych vecí, 
kultúry a športu,  Pevnostný rad 3,  945 01 Komárno. 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 prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane):   22.11.2020 

  

3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ...................2020 
 


