
Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 16/2009,  
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 19/2003  

o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004,  
VZN číslo 11/2004, VZN číslo 2/2005, VZN číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007,  

VZN číslo 13/2008 a VZN číslo 4/2009 
 

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

 
Článok 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 

vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004, VZN číslo 11/2004, VZN číslo 2/2005, 
VZN číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007, VZN číslo 13/2008 a VZN číslo 4/2009 sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 3 sa vkladá nový ods. 5, ktorý znie: 
 
      „(5) Zo zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu podľa § 3 ods. 3 sa vyradí ten 

žiadateľ, ktorý do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy na predloženie potvrdenia 
o príjme žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne v zmysle § 3a ods.2 VZN 
nepredloží na Sociálny a správny odbor Mestského úradu Komárno požadované 
potvrdenie.“ 
 

2. V § 3a sa vkladá nový ods. 2, ktorý znie: 
 
      „(2) Odbor vyzve žiadateľa o predloženie potvrdení o príjme žiadateľa a osôb, ktorých   

príjmy sa posudzujú spoločne. Odbor preverí majetkové pomery žiadateľa o prenájom 
mestského bytu.“ 

 
      Doterajší ods. 2, 3 a 4 sa označuje ako ods. ods. 3, 4 a 5 
 
3. V § 7 ods. 2 znie: 
 

„(2) DOS nie je zariadením sociálnych služieb  podľa  zákona  č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“ 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 15. októbra 2009. 

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2009. 

 
 
Komárno dňa 15. októbra 2009      
  

 
MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 
 

Vyvesené:  
Zvesené: 

 


