Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo X/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa ust. § 4 ods. 3 písm. h), ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11
ods. 4 písm. g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom NR SR číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v záujme utvárania podmienok rozvoja oblasti sociálnej a zdravotnej na území
Mesta Komárno sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní finančných
dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. V § 4 ods. 2 sa slová „Pevnostný rad 3“ nahrádzajú slovami „Nám. gen. Klapku 1“.
2. V § 5 ods. 1 sa vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„d) stav finančných prostriedkov na fonde na sociálne a zdravotné účely ku dňu
podania žiadosti“
3. Za § 5 VZN sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ §5a
Výška finančnej dotácie
Výška finančnej dotácie sa určuje nasledovne:
a) na podporu aktivít osôb so zdravotným postihnutím ako doplnkových foriem ich
liečenia - maximálna suma 800 Eur.
b) na podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových
aktivít osôb so zdravotným postihnutím - maximálna suma 500 Eur.
c) na podporu preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotnej
osvety v oblasti sociálnej - maximálna suma 500 Eur
d) na podporu rozvoja aktivít zameraných na humanitárnu a charitatívnu činnosť
v prospech sociálne slabých skupín obyvateľov mesta - maximálna suma 500 Eur
e) na rekonštrukciu a účelovú prestavbu sociálnych zariadení - maximálna suma
1000 Eur
f) na nákup rôznych prístrojov a techniky pre zdravotnícke účely a pre organizácie
poskytujúce verejnoprospešné služby - maximálna suma 1000 Eur. „

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 VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta
Komárno.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

Vyvesené na ÚT: 03.05.2017
Zvesené z ÚT:.............................

