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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

DŇA 18.11.2021 
 

K bodu :   Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 118/21/3309-2 proti VZN Mesta   

                 Nemšová č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová 

 

Spracoval :          Mgr. Beáta Belková, vedúca oddelenia správneho, soc. vecí, podnikania,  

                                                                ŽP a kultúry  

Predkladá :         Ing. Rudolf Kúkel, PhD., prednosta úradu 

 

Materiál obsahuje :     1. Dôvodovú správu 

                                       2. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín  

                                           č. Pd 118/21/3309-2 zo dňa 07.05.2021 

 

Počet výtlačkov : 20 
Rozdeľovník  : členovia MsZ – 13 x  

                                         primátor mesta 

                            prednosta úradu 

                            MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  

                            MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  

                            MsÚ – odd. výstavby     

                            MsÚ – hlavná kontrolórka 

                            VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke mesta. K návrhu boli/neboli uplatnené pripomienky. 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  

 

A/ vyhovuje  

 

Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 118/21/3309-2  zo dňa 07.05.2021 proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Nemšová č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta 

Nemšová a ruší napadané VZN v celom rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

K bodu: Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 118/21/3309-2 proti VZN Mesta   

              Nemšová č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová 

 

Mestu Nemšová bol doručený protest prokurátora zn. Pd 118/21/3309-2 zo dňa 07.05.2021 

proti VZN Mesta  Nemšová č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová. 

 

Uvedené VZN je v rozpore s § 2b odsek 1, § 4 odsek 5 písmeno a) bod 5., § 6 odsek 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 odsek 1 zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 9 odsek 2 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 4 odsek 1 zákona č. 39/2007 Z. 

z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 6 odsek 1 až 3 zákona č. 

282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov a § 3 odsek 1, § 27 odsek 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 27 odsek 3 zákona o prokuratúre Okresná prokurátorka navrhla, aby mesto Nemšová 

napadnutý článok 13:  Zodpovednosť za porušenie VZN, sankcie,  tohoto všeobecne záväzného 

nariadenia zrušilo v celom rozsahu. Ďalej navrhla článok 4 až 11: Vymedzenie základných 

pojmov; Správa a všeobecné užívanie verejných priestranstiev; Čistota a poriadok verejných 

priestranstiev; Podmienky na prevádzku vozidiel; Obťažovanie občanov; Zvláštne užívanie 

verejného priestranstva; Povinnosti majiteľov alebo správcov objektov a Zodpovednosť za 

udržiavanie čistoty verejných priestranstiev, zrušiť a nahradiť článkami, ktoré budú 

zodpovedať zákonným ustanoveniam.  

 

Dňa 05.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


