
Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo      /2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na 

podporu talentov v znení  VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012 

 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. h)  zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj ako „VZN“)  Mesta Komárno číslo 8/2007 
o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení 
neskorších VZN  sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 5 ods. 1 VZN sa mení a znie: 

„(1) Mesto každoročne do 15. mája zverejní Výzvu na podávanie žiadostí o štipendium 
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov v tlačových 
a elektronických médiách mesta v slovenskom aj maďarskom jazyku. Výzva 
obsahuje podmienky podávania žiadostí o štipendium.“ 

 
2. V § 5 ods. 4 VZN sa mení a znie: 

„(4) Došlé žiadosti odbor školstva a kultúry predloží na posúdenie príslušnej komisii pri 
Mestskom zastupiteľstve v Komárne (ďalej len „komisia“).“ 

 
3. § 10 ods. 2 VZN sa dopĺňa a znie nasledovne: 

     „(2) Správu o použití štipendia a o svojich aktivitách je žiadateľ povinný predložiť na 
Odbor školstva a kultúry MsÚ Komárno najneskôr do 15. júla po skončení školského 
roku, na ktorý bolo štipendium poskytnuté.“  

 
 

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 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
dňa .............. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 
vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno. 

 
Komárno, dňa ....................... 
 
 

Ing. László Stubendek 
   primátor mesta 

Vyvesené na ÚT:  
Zvesené z ÚT:  
 



Mesto Komárno 

_______________________________________________________ 
 

 

 

Návrh 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno  č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu 

talentov v znení  VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012 

 
 

 
1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:  24.04.2018 

    b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 24.04.2018 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa 24.04.2018 

 

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.komárno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor školstva a kultúry, 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):   04.05.2018 

 

3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................2018 


