
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 28/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa 
VZN č. 12/2015 o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno  

na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany  zdravia obyvate ľstva  
na území mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona NR SR                   

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
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 tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území 
mesta Komárno, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 
 

Článok 1 
 

VZN Mesta Komárno číslo 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na 
území mesta Komárno sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 2 ods. 5 bod a) sa mení a dopĺňa  a znie nasledovne: 
 

a)  tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva:  
a1)  podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne, 
a2)  ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov 

zelene, 
a3)  zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe 

verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie 
predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia), 

a4))  odstraňovanie inváznych druhov rastlín, 
a5)  podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia 

obyvateľov,“ 
 

2.    V §3, ods.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:  
  O finančnú dotáciu môžu žiadať fyzické osoby–podnikatelia, právnické osoby- 

obchodné spoločnosti a  právnické osoby, ktoré nie sú zriadené na podnikanie, napr. 
občianske združenia, záujmové združenia, neziskové organizácie, nadácie a  
spoločenstvá, a ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta 1). 

3.   V §3, ods. 4 sa mení a dopĺňa  nasledovne: 

Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška 
spoluúčasti v prípade právnických osôb – obchodných spoločností a fyzických osôb -
podnikateľov je  50 % z celkových predpokladaných nákladov projektu, a v prípade 
právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je 30 %. Táto spoluúčasť je 
obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie v zmysle tohto VZN. 

 

4.    V § 4 ods. 2 na koniec vety sa vkladajú slová „do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka.“ 

 

5.    V § 5 ods. 3 na koniec sa vkladá nová veta „Tomu istému žiadateľovi dotáciu 
v zmysle tohto  VZN je možné poskytnúť iba raz v tom istom kalendárnom roku. „ 

 
 

6.    V Prílohe č. 1 VZN v bode III. Povinné prílohy žiadosti v bode 7. sa za slovo „Doklad“ 
vkladajú slová  „alebo čestné prehlásenie žiadateľa“. 

 
 
 



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 17. decembra 2015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 5. januára 2016. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
     primátor mesta  

 
Vyvesené na ÚT: 21. 12. 2015 
Zvesené z ÚT: 
 
 


