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Mesto Banská Bystrica podľa $ 4 ods. 3 písm. h), $ 6 ods. 1 a $11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2022, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka (ďalej aj ako VZN) vznení VZN 
č. 20/2011 a VZN č. 7/2015 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o Štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN 
č. 20/2011 a VZN č. 7/2015, ktorými sa mení a dopíňa VZN č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja 
Hanzlíka sa mení a dopíňa nasledovne: 

1. v82 „Účel a tvorba fondu Andreja Hanzlíka“ sa v ods. 1 mení tretia veta nasledovne: 

Sociálne znevýhodnené prostredie pre účely tohto nariadenia je také prostredie rodiny, z ktorej 
pochádza žiadateľ o štipendium, ktorej spoločne posudzované príjmy v rodine v zmysle zákona 
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, nepresahujú dvojnásobok zákonom stanovených súm. 

2. V84 „Žiadosť o štipendium“ sa v ods. 2 mení por. č. 2. nasledovne: 

2. potvrdenie o prijatí do školy, resp. potvrdenie o štúdiu v prípade, ak žiadateľ študuje v zahraničí 

3. v Prílohe č. 1 K VZN č. 9/9/2009 „Žiadosť o poskytnutie štipendia z Fondu Andreja 
Hanzlíka“ sa na poslednej strane v časti Prílohy k žiadosti mení por. č. 2. nasledovne: 

2. Potvrdenie o prijatí do školy, resp. potvrdenie o štúdiu v prípade, že žiadateľ študuje v zahraničí 

II. 

Záverečné ustanovenia 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 8/2022, ktorým sa mení a dopíňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN 
č. 20/2011 a VZN č. 7/2015 bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1024/2022 dňa 
05.04.2022 a nadobudlo účinnosť dňom 01.05.2022 
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