
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 6/2022, 
ktorý mení a dopĺňa  VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN č. 4/2020 

 

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 13/2012 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v 
znení VZN č. 4/2020 sa mení nasledovne: 
 

1. V § 4 sa za odsek (2) vkladajú nové odseky (3) a (4) nasledovnom znení: 
 

„(3) Rovnaký subjekt môže podať za jeden kalendárny rok len jednu žiadosť, ktorá 
môže obsahovať max. 3  plánované aktivity. 
 
 
(4) Žiadatelia, ktorí sa viažu k rovnakému subjektu môžu podať max. dve žiadosti za 
jeden kalendárny rok.“  
 

2. V § 9 odsek (2) za slovami „vo výške 15%“ sa namiesto „z poskytnutej dotácie“ vkladajú 
slová v nasledovnom znení:  
 „z celkových predpokladaných nákladov projektu uvedených v žiadosti“.  
 

3. V § 9 odsek (2) za slovom „každý“  namiesto slovo „žiadateľ“ sa vkladá slovo „prijímateľ“. 
 

4. V § 9 odsek (3) ako prvé slovo  namiesto slovo „žiadateľ“ sa vkladá slovo „prijímateľ“. 
 

5. V § 9 odsek (4) za slovami „z poskytnutej dotácie“  namiesto slovo „žiadateľ“ sa vkladá 
slovo „prijímateľ“. 

 
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 VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 29.09.2022. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 19.10. 2022. 
 

Komárno dňa 30.09.2022   
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          primátor mesta 


