
 
 

Obec Močenok 

 

 

NÁVRH 

 

 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2018, 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 5/2015 O OBECNOM PROSPECHOVOM 

ŠTIPENDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 

 

Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov sa dňa ............................... uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2018, 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 5/2015 O OBECNOM PROSPECHOVOM 

ŠTIPENDIU 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 O obecnom prospechovom štipendiu (ďalej len „VZN“)  

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1.)  V Čl. II. Podmienky pre podanie žiadosti sa mení a dopĺňa  písmeno b) a písmeno d) 

b/ preukáže, že je študentom denného štúdia a je zapísaný do ďalšieho ročníka, 

d/ absolvoval minimálne 4 roky povinnej školskej dochádzky na ZŠ Močenok a v čase podania 

žiadosti má trvalý pobyt na území Obce Močenok. 

2.) Mení sa Príloha č. 1 

VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť dňom ...............  Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

3. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  ............................ 2018 a schválilo ho uznesením číslo  

č. ............................... . 

 

V Močenku ........................... . 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.sk/


Príloha č. 1 

 

 

Obec Močenok 

 

 

ŢIADOSŤ   o   priznanie obecného štipendia pre rok ................. 

 

 

Meno a priezvisko:   ........................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................ 

Dátum narodenia:  ........................................................................................................ 

Roky, počas ktorých som navštevoval/-a  ZŠ Močenok:    .................................................... 

 

Názov a adresa VŠ:  ........................................................................................................ 

    ........................................................................................................ 

Fakulta:   ........................................................................................................ 

Školský rok:   ........................................................................................................ 

Ročník:   ........................................................................................................ 

 

 

 

Kritériá: 

1. Výpis známok za daný akademický rok z elektronického akademického informačného 

systému potvrdený študijným oddelením alebo fotokópia príslušných strán indexu o vykonaní 

skúšok za daný akademický rok. 

2. Doklad o zápise do ďalšieho ročníka a potvrdenie o dennej forme štúdia. 

 

 

V Močenku dňa ........................................... 

 

 

 

 

 

 

             podpis žiadateľa 


