Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo
/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR
SR číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle zákona NR SR číslo 601/2003 Z.z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 13/2012 o
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 6 za odsek 2 sa vkladajú vety v nasledovnom znení:
„- Maximálna finančná čiastka udelená pre jednodňové podujatie je 1.000 Eur
- Maximálna finančná čiastka udelená pre viacdňové podujatie je 3.000 Eur“
2. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek (6) ktorý znie nasledovne:
„(6) Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná minimálne vo výške 15 %
z celkových predpokladaných nákladov projektu a je obligatórnou podmienkou
poskytnutia finančnej dotácie v zmysle tohto VZN.“
3. V § 9 odsek 2 za slovami „O použití finančnej dotácie“ sa vkladajú slová nasledovne:
„... a o použití povinnej spoluúčasti žiadateľa vo výške 15% z poskytnutej dotácie“
4. V § 9 odsek 2 za slovami „v termíne“ sa vkladajú slová nasledovne:
„ - v prípade jednorazového podujatia do 30 dní odo dňa ukončenia projektu resp.
splnenia účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá,
- v prípade celoročnej činnosti ..... najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka.“
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 VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa .................2020.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2020.
Komárno dňa .............. 2020
Vyvesené: 05.05.2020
Zvesené:

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

NÁVRH
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2020,
ktorý mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 13/2012
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovo
umeleckú činnosť
1) Návrh VZN:
a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 05.05.2020
b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 05.05.2020
c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa: ................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 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): 15.05.2020
3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: .............................................

