Stanovisko
k poskytnutiu štipendia pre podporu talentov
- žiadosti podané v r. 2020
Na základe žiadosti Odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu zo dňa
03.09.2020 o poskytnutie stanoviska vo veci poskytnutia štipendia na podporu talentov
v zmysle VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na
podporu talentov v znení VZN č. 19/2008, VZN č. 11/2012 a VZN č. 2/2018 (ďalej len VZN)
ohľadom žiadostí podaných v roku 2020, dávam nasledovné stanovisko:
V zmysle § 5 ods. 1 VZN:
Mesto každoročne do 15. mája zverejní Výzvu na podávanie žiadostí o štipendium
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov v tlačových
a elektronických médiách mesta v slovenskom aj maďarskom jazyku. Výzva obsahuje
podmienky podávania žiadostí o štipendium.
Podľa § 3 ods. 1, 2 VZN:
(1) Žiadateľom o štipendium je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt. Ak osoba
v čase podania žiadosti nedovŕšila 18 rokov, musí byť zastúpená jej zákonným zástupcom.
(2) Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok.
V zmysle § 5 ods .3, 4 VZN :
(3) Žiadosti o štipendium je potrebné predložiť najneskôr do 30. júna v kalendárnom roku.
(4) Došlé žiadosti odbor školstva a kultúry predloží na posúdenie príslušnej komisii pri
Mestskom zastupiteľstve v Komárne.
Podľa § 8 ods. 1 VZN:
(1) Štipendium schvaľuje mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania odboru školstva
a kultúry a komisie.
Podľa dostupných informácií mesto zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí dňa
19.06.2020 pričom predmetná výzva bola zverejnená na webovej stránke mesta v rovnaký
deň. Na výzvu mesta bola dňa 30.06.2020 doručená jedna žiadosť, ktorá spĺňala vo VZN
stanovené podmienky.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 21.05.2020 schválilo uznesenie č. 731/2020
k revitalizácii rozpočtu na rok 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, ktorým boli
schválené opatrenia týkajúce sa zníženia dotácií na šport, kultúru, úľavu z nájomného,
pozastavenie realizácie niektorých investičných činností a iné opatrenia za účelom zníženia
bežných výdavkov. V rámci tohto uznesenia však nie je zahrnuté neposkytnutie resp.
pozastavenie poskytovania štipendia na podporu talentov.
Nakoľko žiadateľ na základe výzvy mesta doručil žiadosť o štipendium vo VZN
stanovenej lehote a súčasne spĺňal všetky podmienky potrebné na jej poskytnutie, podľa
môjho názoru nie je prekážka poskytnúť štipendium žiadateľovi, hoci zverejnenie výzvy
nebolo v zmysle § 5 ods. 1 VZN. Zároveň podotýkam, že na jej poskytnutie v zmysle § 3 ods.
2 VZN nie je právny nárok, t.j. závisí od mestského zastupiteľstva, či poskytnutie štipendia
schváli alebo nie pre žiadateľa.
Komárno, dňa 04.09.2020
JUDr. Lívia Škrivaneková
Právne oddelenie
MsÚ Komárno
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