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Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5.2 – IV/OZ/2015  

dňa 22.7.201 

Vyvesené na úradnej tabuli od ......................do ................................                                                                          

Účinnosť nadobúda 01. septembra 2015 



 
 

Obec Močenok 

 

v súlade s ust. § 6 odst. l,  § 11 ods. 4 písm. a) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej len: „zákon o obecnom zriadení“)  

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 5/2015 

 

O OBECNOM  PROSPECHOVOM  ŠTIPENDIU  

 

 

I.  

Účel nariadenia 

 

1. Podporiť a oceniť vynikajúcich študentov vysokých škôl a univerzít, za účelom ich ďalšej 

motivácie. 

 

II.  

Podmienky pre podanie žiadosti 

 

1. O obecné prospechové štipendium sa môže uchádzať študent denného štúdia vysokej školy, 

univerzity, ktorý: 

a/ zložil všetky predpísané skúšky oboch semestrov (zimný a letný semester školského roku)  

a dosiahol priemer známok z týchto skúšok do 1,5. V prípade rovnosti priemerov rozhoduje 

väčší počet skúšok s hodnotením výborný. V prípade, že ani jeden zo žiadateľov uvedené 

kritérium prospechu nesplní, sa štipendium neudelí, 

b/ preukáže sa že je zapísaný do ďalšieho ročníka, 

c/ nedosiahol fyzický vek 27 rokov v roku uplatnenia žiadosti, 

d/ absolvoval minimálne 4 roky povinnej školskej dochádzky na ZŠ v Močenku. 

 

III.  

Termín podania žiadosti 

 

1. Uchádzač o obecné prospechové štipendium svoju žiadosť podá v písomnej forme 

najneskôr do 31. 10.  príslušného roku. 

2. Posúdenie žiadosti a predloženie návrhu na rozhodnutie OZ spracuje a predkladá komisia 

školstva prostredníctvom jej predsedu, ktorý návrh a poradie predloží na najbližšie zasadanie 

OZ konanom po termíne na podania žiadosti. 

3. Priznanie prospechového obecného štipendia nie je právne nárokovateľné. 

 

IV. 

 Počet priznaných štipendií 

 

1. Každoročne sa môžu udeliť maximálne 2 prospechové obecné štipendiá,  

a to  pre študentov, ktorí splnili podmienku uvedenú v bode 2 písm. d. 

 

 



V. 

 Výška štipendia a jeho odovzdanie 

 

1. Výška obecného prospechového štipendia sa stanovuje sumou 400 EUR pre l štipendistu. 

2. Pre tento účel sa v rozpočte obce vyčlení suma 800 EUR v samostatnej položke  

pre príslušný rozpočtový rok. 

3. Odovzdanie obecného prospechového štipendia sa uskutoční na slávnostnom prijatí 

absolventov VŠ a univerzít, ktorí v príslušnom roku úspešne ročník denného štúdia, 

starostom obce v obradnej miestnosti obecného úradu. Termín prijatia sa doporučuje  

v mesiaci december príslušného roku. 

 

VI.  

Záverečné ustanovenie 

 

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

(www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

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

a účinnosť dňom 01.09.2015. 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 všeobecne záväzné nariadene  

na zasadnutí dňa 22.7.2015 a schválilo ho uznesením č. 5.2 -IV/OZ/2015. 

 

 

V Močenku, dňa 27.7. 2015  

 

 

 

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

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.org/


 
 

Obec Močenok 

 

Príloha č. 1 

 

Ž i a d o s ť o priznanie obecného štipendia pre rok 20.............. 

Meno a priezvisko: .................................................................................................................. 
Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................... 

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

Názov a adresa VŠ, univerzity: .............................................................................................. 

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

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

Roky, počas, ktorých navštevoval ZŠ Močenok: ................................................................. 

Kritériá: 

1. fotokópia príslušných strán indexu o vykonaní skúšok za školský rok  
2. doklad (fotokópia) o zápise v indexe, že študent je zapísaný do ďalšieho ročníka štúdia  

na škole  

V Močenku dňa 

podpis žiadateľa  

Termín podania žiadosti uchádzača o obecné štipendium je do 31. 10. kalendárneho roka. 

Priemer skúšok za školský rok (zimný a letný semester) nesmie byť horší ako 1,50. 



Vyhodnotenie: 

Kritériá uvedené vo VZN č. 5/2015: časť II. - Podmienky pre podanie, bod: 

a/ spĺňa – nespĺňa, skutočný priemer známok je...................................... pričom výsledkom 
výborným ukončených ................................  skúšok, 

b/ je zapísaný – nie je zapísaný v ďalšom ročníku, 

c/ fyzický vek žiadateľa je ............  rokov, 

d/ spĺňa – nespĺňa. 

Stanovisko hodnotiteľskej komisie: 

dopručuje – nedoporučuje 

V Močenku dňa 

 

podpisy: 

 

 

Rozhodnutie starostu obce Močenok: 

priznáva     -     nepriznáva obecné štipendium  

 

 

V Močenku dňa 

PaedDr. Roman Urbánik 

 


