
  

N á v r h 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo ...../2021  
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2003 
o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003, 21/2008, 
13/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2004 o zásadách pre 
stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení v znení VZN 
č. 16/2008 
 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
 

Zrušuje sa: 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách hospodárenia 

s majetkom Mesta Komárno, 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2003,  ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno,   
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 21/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno 
v znení VZN č. 29/2003, 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2009, ktorým sa mení VZN č. 
3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003 a 
VZN č. 21/2008, 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2004 o zásadách pre stanovenie 
nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení, 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 16/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 13/2004 o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl 
a školských zariadení. 

 
 

§ 2 
Záverečné ustanovenia  

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 18.03.2021. 

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.05.2021 

 
 
 
 

    Mgr. Béla Keszegh 
   primátor mesta 
 
 

 
 

 
 



Mesto Komárno 
_______________________________________________________ 

 
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo .....,  
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2003 
o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003, 21/2008, 
13/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2004 o zásadách pre 
stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení v znení VZN 
č. 16/2008 

 

 
 

 
1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:          02.03.2021 

    b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa:     02.03.2021 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa:  

 
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 e-mailovú adresu prednosta@komarno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Kancelária prednostu, Nám. gen. 
Klapku 1, 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):  12.03.2021 

 
3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................2021 
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