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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2022 
 o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno  

na účely ochrany životného prostredia,  tvorby a ochrany zdravých podmienok a 
zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt 

na území mesta Komárno  
 
 

    Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa  § 4 ods. 3 písm. h), o) a § 6 ods. 1 
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 ochrany 
životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a 
práce obyvateľov mesta Komárno a zachovania prírodných hodnôt, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
 Úvodné ustanovenie 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a podmienky 
priznania finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárna (ďalej len „mesto“) na účely 
ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravia obyvateľstva a zachovania 
prírodných hodnôt na území mesta Komárno. 
 

§ 2 
Tvorba a použitie prostriedkov na finančné dotácie 

 
(1) Prostriedky určené na finančné dotácie v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese 

hospodárenia mesta z vlastných príjmov mesta. 

(2) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na 
poskytovanie dotácií v zmysle tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
(ďalej len „mestské zastupiteľstvo“); takto schválený objem finančných prostriedkov tvorí 
fond primátora.  

(3) O poskytovaní dotácií z fondu primátora rozhoduje primátor mesta na základe podaných 
žiadostí. O poskytnutí dotácií v zmysle tohto VZN primátor mesta informuje mestské 
zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

(4) Maximálna výška finančnej dotácie  priznanej primátorom mesta v zmysle tohto VZN je 
500,-EUR na jeden projekt.  

(5) Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach: 
a)  ochrana životného prostredia a tvorba a ochrana zdravých podmienok a zdravého 

spôsobu života a práce obyvateľov mesta:  
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, 
b) zachovanie prírodných hodnôt. 
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§ 3 
Žiadateľ finančnej dotácie 

 
(1) O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí 

majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na 
území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta1).  

(2) Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým 
osobám, ktorých zakladateľom je mesto.  

(3) Žiadateľ nemôže byť v likvidácii alebo v konkurznom prípadne reštrukturalizačnom 
konaní 2).  

(4)  Ak žiadateľovi bola poskytnutá dotácia v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych 
rokoch v zmysle tohto VZN, následne o dotáciu v zmysle tohto VZN môže požiadať 
najskôr po uplynutí min. 1 kalendárneho roku po roku, v ktorom bola žiadateľovi 
naposledy poskytnutá  dotácia v zmysle tohto VZN. 

 
§ 4 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  
 
(1) Žiadosť o finančnú dotáciu musí byť podaná písomne na tlačive, ktorá tvorí Prílohu č. 1  

tohto VZN. Žiadosť možno podať  do 31.10. príslušného kalendárneho roka. O neskôr 
podaných žiadostiach rozhoduje primátor mesta v závislosti od účelu projektu a možnosti 
dodržania ust. § 7 ods. 2 tohto VZN. 

(2) Žiadosti o finančnú dotáciu v zmysle tohto VZN žiadatelia môžu podať osobne do 
podateľne Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo 
poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno. 

(3) Žiadosti o finančnú dotáciu v zmysle tohto VZN spracúva a ich evidenciu vedie Mestský 
úrad  Komárno,  ktorý posudzuje splnenie formálnych náležitostí žiadosti.  V prípade 
nedostatkov alebo neúplne podanej žiadosti mestský úrad vyzve žiadateľa na  
odstránenie formálnych nedostatkov v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy. 

(4) Žiadosti podané v súlade s týmto VZN mestský úrad následne predkladá primátorovi 
mesta na rozhodnutie.  

(5) O rozhodnutí primátora mesta budú žiadatelia písomne informovaní mestským 
úradom najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa rozhodnutia. 

 
§ 5 

Podmienky poskytovania dotácie 
 

(1) Pri rozhodovaní o výške finančnej dotácie sa prihliada predovšetkým na: 
a) význam pre obyvateľov mesta ako aj samotné mesto,  
b) finančnú náročnosť realizácie projektu, na ktorý sa dotácia žiada, 
c) účelnosť finančnej dotácie. 
 

(2) Na poskytnutie finančnej dotácie v zmysle tohto VZN nie je právny nárok.   

(3) Finančná dotácia po schválení primátorom sa žiadateľovi poskytuje na základe písomnej 
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v súlade s § 6 tohto VZN. Tomu istému žiadateľovi 
dotáciu v zmysle tohto  VZN je možné poskytnúť iba raz v tom istom kalendárnom roku. 
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(4) Žiadateľ je povinný umožniť pre mesto vykonanie kontroly údajov uvedených v žiadosti 
a podkladov k nej pripojených ako aj čerpania dotácie poskytnutej zmysle tohto VZN. 
Kontrolu vykonáva poverený zamestnanec mesta. 

(5) Žiadateľ je povinný finančnú dotáciu bezodkladne vrátiť na účet mesta v prípade, ak: 
a) žiadateľ zanikne pred realizovaním projektu uvedeného v žiadosti 

o poskytnutie dotácie alebo v prípade fyzickej osoby – podnikateľa, ak ukončí, 
alebo preruší podnikanie, 

b) použije dotáciu na iný účel, na aký bola schválená, 
c) projekt, na ktorý sa finančná dotácia poskytla, sa neuskutočnil, 
d) ak poruší povinnosti uvedené v ods. 4 tohto § VZN. 

 
§ 6 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 
 

(1) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie musí mať písomnú formu a musí obsahovať 
najmä: 

a) označenie zmluvných strán, 
b) výšku finančnej dotácie a formu jej poskytnutia, 
c) účel použitia finančnej dotácie, 
d) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytovanou dotáciou a v súlade 

s účelom,  
e) dobu čerpania dotácie, 
f) povinnosť vrátiť mestu poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola 

poskytnutá a povinnosť vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej 
dotácie, 

g) povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou, 
h) vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa aktivít, 
i) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok v zmysle osobitných predpisov 3), 
j) právo kontroly efektívnosti a správnosti využitia poskytnutých prostriedkov, 
k) miesto, dátum a podpisy zmluvných strán.  

(2)   Vypracovanie zmlúv a ich evidenciu zabezpečuje mestský úrad. 
 

 
§ 7 

Zúčtovanie poskytnutých dotácií 
 

(1) Poskytnuté finančné dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 

(2) Žiadateľ je povinný predložiť na Mestský úrad Komárno písomnú správu o použití 
finančnej dotácie a zároveň je povinný zúčtovať a vydokladovať poskytnutú finančnú 
dotáciu do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia projektu resp. splnenia účelu, na ktorý 
bola dotácia poskytnutá. V prípade projektov realizovaných v mesiacoch november 
a december najneskôr do 31.12. príslušného roka. 

(3) Správa o použití finančnej dotácie sa predkladá na tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto 
VZN.  

(4) Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie do termínu uvedeného v ods. 2 tohto § 
VZN, je povinný poskytnutú dotáciu v plnej výške vrátiť na účet mesta najneskôr do      
15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. 

(5) Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie žiadateľ je povinný vrátiť na účet 
mesta najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. 
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§ 8 
 Záverečné ustanovenia 

 
(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 15.12.2022. 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Béla Keszegh 
      primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

3) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


