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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov
mesta Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dňa 15.12.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd
269/14/5511-5 zo dňa 04.12.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č.
2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina. Podľa § 22 ods. 2 písm. i) zák. č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre navrhol prokurátor VZN zrušiť lebo ním bolo porušené ust. § 1b, § 6 ods. 1 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.
Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal (t.j. v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo), je v zmysle ust. § 25 zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre povinný o proteste rozhodnúť a v prípade, že mu vyhovie, nezákonný predpis
zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so zákonom.
Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie, alebo mu vyhovie iba
čiastočne t.j. ak mestské zastupiteľstvo nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora
svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor podať na krajský súd návrh na
vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom.
V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je uznášanie sa na nariadeniach vyhradené mestskému
zastupiteľstvu.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí konanom dňa 26.01.2015
protestu prokurátora vyhovelo ako celku, a to uznesením č. 25/2015. V intenciách tohto
rozhodnutia predkladáme návrh VZN o zrušení VZN č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta
Žilina.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.
Materiál bol prerokovaný v komisii kultúry, športu, CR a MR a v mestskej rade
s odporučením schváliť ho.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. .../2015
o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov
mesta Žilina

Článok 1
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina.
Článok 2
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa .........................
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta, t.j. .........................
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