
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2016 ktorým sa mení a dop ĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  11/2015 
 o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno  

na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a  
kultúrnych hodnôt s cie ľom podpory a rozvoja cestovného ruchu  

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 tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy 
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu 
na území mesta Komárno, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej aj 
ako „VZN“): 
 
 

Článok 1 
 

VZN Mesta Komárno číslo  11/2015  o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych 
hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 

1. V § 2 ods. (3)  sa mení a znie nasledovne 
 

(3) Maximálna výška finančnej dotácie  priznanej mestom v zmysle tohto VZN je 2.000,- 
eur na jeden projekt.  

 
1. V § 4 ods. (5)  sa mení a znie nasledovne: 
 

„(5) Žiadosti podané v súlade s týmto VZN mestský úrad následne predkladá na 
prerokovanie   Komisii pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ Komárno.“ 

 
 

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. marca 2016. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 
vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno. 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 
     primátor mesta  


