
 
Návrh 

 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2007 

o poskytovaní štipendia z ú čelového fondu Mesta Komárno  
na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a   /2012 

 
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 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme 
utvárania podmienok na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na území Mesta Komárno 
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 8/2007 
o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení 
VZN č. 19/2008 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. Do pôvodného § 5 VZN sa vsúva nový odsek 1 v nasledovnom znení: 

„Mestský úrad každoročne do 15. mája zverejní Výzvu na podávanie žiadostí 
o dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov 
v tlačových a elektronických médiách mesta. Výzva obsahuje podmienky podávania 
žiadostí a poskytnutia dotácie.“ 
Pôvodné odseky 1 až 5 sa označia ako odseky 2 až 6. 
 

2. Pôvodný § 5 ods. 3 VZN sa nahradí novým v nasledovnom znení: 
„Žiadosti o  štipendium je potrebné predložiť najneskôr do 30. júna v kalendárnom 
roku.“ 
 
 

 
 

Článok 2 
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa ............... 2012.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ................. 2012. 
 
  
Komárno dňa ...... 2012   
 

MUDr. Anton Marek 
      primátor  mesta 

 
 
Vyvesené:  
Zvesené: 

 
 
 
 
 



 
 
 

(Úplné znenie VZN – pomocný materiál) 
 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2007 
o poskytovaní štipendia z ú čelového fondu Mesta Komárno  

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

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 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme utvárania podmienok 
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na území Mesta Komárno sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a podmienky 
poskytovania finančného daru vo forme štipendia z účelového fondu Mesta Komárno (ďalej 
len „mesto“) na podporu mladých talentov. 

 
§ 2 

Tvorba a použitie ú čelového fondu 
 
(1) Celkovú výšku účelového fondu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Komárne (ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“) v rámci rozpočtu mesta na jednotlivé kalendárne roky 
minimálne vo výške 3 320 eur. 

 
(2) Finančné prostriedky určené na poskytnutie štipendia v zmysle tohto nariadenia sa 

vytvárajú v procese hospodárenia mesta z vlastných príjmov mesta.  
 
(3) Štipendium sa poskytuje na obdobie jedného školského roka najviac dvom žiadateľom.  

 
§ 3 

Žiadate ľ  
 

(1) Žiadateľom o štipendium je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt. Ak osoba 
v čase podania žiadosti nedovŕšila 18 rokov, musí byť zastúpená jej zákonným 
zástupcom. 

 
(2) Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok. 

 
§ 4 

Účel a použitie štipendia  
 

(1) Účelom štipendia je podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a  
rozvoji ich talentu poskytovaním finančných prostriedkov formou štipendia určeného na 
úhradu nákladov súvisiacich s ďalším vzdelávaním a rozvojom talentu žiadateľa.  

 
(2) Žiadateľ je povinný použiť štipendium len na účel, na ktorý mu bolo poskytnuté. 
 



(3) Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým štipendiom hospodárne a účelne v súlade 
s podmienkami uvedenými v zmluve o poskytnutí štipendia (ďalej len „zmluva“) podľa § 
9 VZN. 

 
(4) Štipendium môže žiadateľ použiť do konca príslušného školského roka.  

 
 
 

§ 5 
Podávanie žiadosti 

 
(1) Mestský úrad každoročne do 15. mája zverejní Výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu 

z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov v tlačových 
a elektronických médiách mesta. Výzva obsahuje podmienky podávania žiadostí a 
poskytnutia dotácie. 

 
(2) Žiadosti o štipendium podávajú žiadatelia na Odbor školstva a kultúry Mestského úradu 

v Komárne (ďalej len „odbor školstva a kultúry“). 
 
(3) Žiadosti o  štipendium je potrebné predložiť najneskôr dva mesiace pred začiatkom 

školského roka. do 30. júna v kalendárnom roku. 
 
(4) Došlé žiadosti odbor školstva a kultúry predloží na posúdenie Komisii školstva, kultúry, 

športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne (ďalej len „komisia“). 
O poskytnutí štipendia na základe návrhu komisie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“). 

 
(5) Žiadatelia budú o vybavení svojej žiadosti informovaní odborom kultúry a školstva do 15 

dní od prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva. 
 
(6) Vypracovanie zmlúv a ich evidenciu vedie odbor školstva a kultúry. 

 
 

§ 6 
Žiados ť 

 
(1) Štipendium môže byť poskytnuté len na základe písomnej žiadosti žiadateľa (Príloha č. 

1).  
 
(2) Písomná žiadosť musí obsahovať: 

a) Informácie o žiadateľovi:  
1. identifikácia žiadateľa - občiansky preukaz resp. rodný list, potvrdenie školy 

(fotokópia dokladov), 
2. stručná charakteristika žiadateľa, činnosti a aktivity, osobné a majetkové pomery, 
3. odborné odporúčanie. 

b) Informácie o aktivitách žiadateľa: 
1. opis aktivity, 
2. dosiahnuté výsledky - konkretizácia a plány žiadateľa, 
3. časový harmonogram jednotlivých činností. 

c) Výška štipendia: 
1. požadovaná výška štipendia s rozpisom použitia. 

 
 
 
 



§ 7 
Podmienky poskytovania štipendia 

  
(1) Štipendium sa poskytuje na obdobie jedného školského roka, na mesiace september až 

jún, formou mesačných splátok.    
 
(2) Štipendium je len doplnkovým zdrojom na podporu talentov.  
 
(3) Štipendium možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podpísania zmluvy 

vysporiadané všetky záväzky voči mestu. 
 

(4) Mesto poskytne štipendium na účet žiadateľa na základe zmluvy.  
 
(5)  Žiadateľ je povinný štipendium bezodkladne v plnej výške vrátiť na účet mesta v prípade, 

ak: 
a) žiadateľ použije toto štipendium na iný účel, ako bol určený,  
b) žiadateľ poruší VZN Mesta Komárna, 
c)    žiadateľ nepreukáže dostatočný záujem resp. nepokračuje vo svojich aktivitách.  

 
(6) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania štipendia poskytnutej z  

účelového  fondu mesta. 
 

§ 8 
Schválenie  

 
(1) Štipendium schvaľuje mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania odboru školstva a 

kultúry a komisie.  
 
(2) Pri rozhodovaní o výške štipendia sa prihliada najmä na:  

a) význam aktivity pre mesto, 
b) osobitosť oblasti, v ktorej žiadateľ prejavuje svoj talent o vykonáva svoje aktivity, 
c) finančnú náročnosť oblasti, v ktorej žiadateľ prejavuje svoj talent o vykonáva svoje 

aktivity, 
d) osobné a majetkové pomery žiadateľa. 

 
§ 9 

Zmluva 
 

(1) Štipendium sa poskytuje po schválení mestským zastupiteľstvom na základe písomnej 
zmluvy. 

 
(2) Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä: 

a) označenie zmluvných strán, 
b) výšku štipendia, výšku mesačných splátok a splatnosť, 
c) účel poskytnutia štipendia, 
d) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytovaným štipendiom, 
e) povinnosť žiadateľa reprezentovať mesto,  
f) dobu čerpania štipendia, 
g) povinnosť vrátiť mestu poskytnuté štipendium použité v rozpore s účelom, na ktorý 

bolo poskytnuté, 
h) povinnosť predložiť písomnú správu mestu o použití štipendia a o svojich aktivitách 

v období čerpania štipendia,  
i) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok, 
j) právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutých prostriedkov, 
k) dátum, podpis.  



 
§ 10 

Správa o použití štipendia 
 

(1) Žiadateľ je povinný po ukončení obdobia čerpania štipendia predložiť správu o použití 
štipendia a o svojich aktivitách v období poskytovania štipendia.  

 
(2) Správu o použití štipendia a o svojich aktivitách  je žiadateľ povinný predložiť na odbor 

školstva a kultúry najneskôr do 15. júla. 
 

§ 11 
Prechodné ustanovenie 

 
 Žiadosti o štipendium v školskom roku 2007/2008 je potrebné predložiť do 30. 
septembra 2007. 
 

 
§ 12  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 19. júla 2007. 
    
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 6. augusta 2007.   
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 
Vyvesené:  
Zvesené: 
 
 
VZN č . 19/2008 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009, 
VZN č.    /2012 nadobúda účinnosť dňom      2012. 
 
 


