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K bodu :                     Návrh VZN č. ... /2017 o organizácii miestneho referenda 
Spracoval :                        Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry 
Schválil :                            Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu    
Predkladá:                        Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry   
Materiál obsahuje :          Návrh uznesenia, Dôvodovú správu, Upozornenie prokurátora,  
                                            Návrh  VZN o organizácii miestneho referenda  
Počet výtlačkov :              20 
Rozdeľovník :                  členovia MsZ – 13 x  
                                          primátor mesta 

                            prednostka MsÚ 
                            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.   

Prerokované:      na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 13.09.2017 
Dôvodová správa : 
Dňa 03.08.2017 prokurátorka Okresnej prokuratúry Trenčín spisom č. Pd 187/17/3309-3 
podala upozornenie prokurátora  za účelom odstránenia nečinnosti, ktorá spočíva v doposiaľ 
neprijatom všeobecne záväznom nariadení o organizácii miestneho referenda podľa § 11a 
odsek 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V rámci 
svojej pôsobnosti prokurátorka okresnej prokuratúry Trenčín si vyžiadala platné a účinné 
všeobecne záväzné nariadenie upravujúce organizáciu miestneho referenda. Mesto Nemšová 
písomne informovalo Okresnú prokuratúru Trenčín, že všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
by ustanovilo spôsob vykonania miestneho doposiaľ nemá schválené.  
Na základe upozornenia prokurátora Mestský úrad v Nemšovej predkladá na dnešné 
rokovanie návrh všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda, v ktorom 
uvádza podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravené na miestne podmienky.  
Upozornenie prokurátora tvorí prílohu tohto pracovného materiálu.  
Mestský úrad v Nemšovej po prerokovaní upozornenia prokurátora a prijatého všeobecne 
záväzného nariadenia na MsZ Nemšová dňa 20.09.2017 bude  informovať Okresnú 
prokuratúru Trenčín listom a zároveň priloží výpis z uznesenia MsZ v Nemšovej. 
 
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 neboli uplatnené pripomienky. 
 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/ b e r i e    n a   v e d o m i e 

závery z upozornenia prokurátora zo dňa 01.08.2017, č. j. Pd 187/17/3309-3 za účelom 
odstránenia nečinnosti, ktorá spočíva v doposiaľ neprijatom všeobecne záväznom nariadení 
o organizácii miestneho referenda podľa § 11a odsek 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

B/ s c h v a ľ u j e 
     VZN č. .. /2017 o organizácii miestneho referenda 


