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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2012
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne
záväzných nariadení mesta Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o zrušení niektorých VZN mesta Žilina
sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny materiál.
Vypracovanie materiálu vychádza z potreby revízie zoznamu VZN mesta Žilina s cieľom
sprehľadniť legislatívu mesta a odstrániť disproporcie vzniknuté zmenou legislatívy, ktorá
nebola premietnutá do VZN, technickými chybami napr. opomenutím zapracovania
derogačných a zrušovacích ustanovení v nových VZN a podobne. Cieľom tohto legislatívnotechnického VZN je najmä potreba zverejniť jednoduchý prehľadný zoznam platných VZN
s aktuálnym textom. Uvedené taktiež vyplynulo z odporúčaní hlavnej kontrolórky, ktorá
vykonala na základe poverenia č. 10/2011 metodickú kontrolu aktuálnosti všeobecne
záväzných nariadení Mesta Žilina.
Konkrétne dôvody zrušenia u navrhovaných VZN sú nasledovné:
-

VZN – cenová regulácia nájomného z nebytových priestorov účinné od 3.2.1991
Odôvodnenie:
Vyhláška FMF, MF ČR a MF SR č. 585/1990 Zb. v súlade s ktorou bolo predmetné
nariadenie prijaté stratilo účinnosť 1.1.1993.

-

VZN č. 7/1992 o odťahovaní vozidiel účinné od 29.07.1992
Odôvodnenie:
Tým, že spoločnosť Žilinské komunikácie nevykonáva pre mesto Žilina odťahovú službu
motorových vozidiel, ktoré tvoria prekážku cestnej premávky a prihliadnuc na skutočnosť,
že táto činnosť sa v meste Žilina vykonáva iným spôsobom, predmetné VZN stratilo
opodstatnenosť.

-

VZN č. 5/1993 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny
a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č.
567/92 o rozpočtových pravidlách SR a vyhl. č. 638/62 Zb. účinné od 17.7.1993
Odôvodnenie:
Zákon SNR č. 567/1992 Zb. ktorý tvoril základný rámec tohto záväzného nariadenia bol
zrušený dňom 31.12.1995. V súčasnosti sú platné a účinné zákony NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnené niektorých zákonov.
-

VZN č. 5/1999 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhovom mieste „Nové trhovisko – Richter“ účinné od 4.6.1999.
Odôvodnenie:
Neaktuálnosť VZN. Trhové miesto nie je v prevádzke.

-

VZN č. 1/2000 o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie a návratných finančných
výpomocí pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina účinné od 25.3.2000.
Odôvodnenie:
Tým, že od roku 2000 až po súčasnosť došlo k legislatívnej zmene zákona NR SR č.
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách je predmetné VZN v zmysle platných právnych
predpisov neaktuálne.

-

VZN č. 1/2003 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny
a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č.
303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov účinné od 30.01.2003.
Odôvodnenie:
Tým, že došlo k zrušeniu zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
a v súčasnosti sú platné a účinné zákony NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je predmetné VZN neaktuálne.

-

VZN č. 4/2003, ktorým sa ustanovuje výška úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby
účinné od 14.5.2003.
Odôvodnenie:
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 9/2011 o poskytovaní sociálnych služieb,
predmetné VZN je nadbytočné.

-

VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú
dopravu v meste Žilina účinné od 1.1.2006.
Odôvodnenie:
Tým, že došlo k legislatívnym zmenám zákona o rozpočtových pravidlách sa predmetné
VZN v zmysle platných právnych predpisov javí ako neaktuálne.

Návrh VZN nemá dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2012.
Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou a Mestskou radou s odporučením schváliť ho.

MATERIÁL
Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Ţilina
č. ...../2012
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len „VZN“) Mesta Žilina.
Článok 2
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
a) VZN – cenová regulácia nájomného z nebytových priestorov účinné od 3.2.1991
b) VZN č. 7/1992 o odťahovaní vozidiel účinné od 29.07.1992
c) VZN č. 5/1993 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny
a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č.
567/92 o rozpočtových pravidlách SR a vyhl. č. 638/62 Zb. účinné od 17.7.1993
d) VZN č. 5/1999 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhovom mieste „Nové trhovisko – Richter“ účinné od 4.6.1999.
e) VZN č. 1/2000 o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie a návratných finančných
výpomocí pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina účinné od 25.3.2000.
f) VZN č. 1/2003 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny
a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č.
303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov účinné od 30.01.2003.
g) VZN č. 4/2003, ktorým sa ustanovuje výška úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby
účinné od 14.5.2003.
h) VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú
dopravu v meste Žilina účinné od 1.1.2006.

Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení mesta Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa.........
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení mesta Žilina nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta,
t.j........

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

