
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 6/2021, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015, Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Komárno číslo 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN 
č. 8/2005 a 16/2007 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 18/2003 
o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno v znení VZN č. 

12/2008 a 17/2009 

 Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 

Zrušuje sa: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve  mesta Komárno, 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 10/2015,  ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve  mesta Komárno, 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 21/2003 o riešení neplatičstva 
v mestských bytoch, 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 8/2005, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN číslo 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN číslo 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005, 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 18/2003 o predaji bytov 
oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno, 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 12/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 18/2003 o predaji bytov 
oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno, 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 17/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 18/2003 o predaji bytov 
oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno v znení VZN č. 12/2008. 

 
§ 2 

Záverečné ustanovenia  
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 11.11.2021. 
 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2022. 
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