
Mesto Nemšová         6.                                                                         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
 

DŇA 11.2.2015 
 
K bodu :              Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 314/14/3309-4  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 5/2011 o  povodňových plánoch  
                            záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na  
                            území mesta Nemšová 
Spracoval :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
Predkladá :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
 
Materiál obsahuje :     1. Dôvodovú správu 
                                       2. Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2015, ktorým sa mení  VZN mesta 
                                           Nemšová č. 5/2011 zo dňa 02.05.2011, ktoré nadobudlo účinnosť dňom   
                                           16.05.2011  
                                        3.Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č. Pd 314/14/3309-4 
                                           zo dňa 20.11.2014 
 

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 :   
a)na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 4.2.2015  
 

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 uplatnené pripomienky. 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
          A/ vyhovuje  
              Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 314/14/3309-4  zo dňa 20.11.2014 
              proti článku VI. Ods. 1, ods. 2 VZN Mesta  Nemšová 5/2011 o  povodňových  
              plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na  
              území mesta Nemšová 
.       
 
          B/ schvaľuje 
               VZN Mesta Nemšová č. ..../2015 o zmene a doplnení  VZN č. 5/2011 o  povodňových    
               plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na  území mesta  
               Nemšová 

 
 



 
 
 

Dôvodová správa 
K materiálu: :     Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 314/14/3309-4  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 5/2011 o  povodňových plánoch  
                            záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na  
                           území mesta Nemšová 

 
 

Dňa 20.11.2014 bol mestu doručený protest prokurátora zn. Pd 314/14/3309-4 zo dňa 
14.11.2014 proti   článku VI. ods. 1,  a ods. 2 VZN Mesta  Nemšová 5/2011 o  povodňových 
plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na  území mesta 
Nemšová. 
Uvedený článok nariadenia nie je v súlade s §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 47 ods. 1 písm. a)  až l), §47 ods. 6 zákona č. 
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 
Predmetný článok VI ods. 1 a 2 znenie:  
Článok VI.  
Sankcie - pokuty 
1. Mesto Nemšová v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác povinnou 
osobou, môže uložiť povinnej osobe pokutu až do výšky 1 700 eur, v súlade s § 47 ods. 3 a 
ods. 1 zákona o ochrane pred povodňami.  
2. Ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o 
uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do 
dvojnásobku hornej hranice pokuty uvedenej v odseku 1.  
 
V zmysle § 47 ods. 1 písm. a)  až l), §47 ods. 6 zákona č. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane 
pred povodňami nie je možné  dať priestupky do nariadenia,  „sú tu dané nedôvodne, 
nezákonne a netýkajú sa porušenia povinnosti vo vzťahu k danému VZN. Uvedené 
skutočnosti sú upravené v zákone,  a preto nie je v súlade ich upravovať ešte aj vo VZN. 
Mesto je oprávnené priestupok len prejednať, avšak nie je oprávnené si takýmto spôsobom 
tvoriť samo priestupkové právo vo VZN a už vôbec nie uložiť za opakované porušenie 
povinnosti ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty, čo zákon ani neupravuje. 
Mesto je podľa  citovaného zákona povinné len uložiť VZN povinnosť vypracovať 
a aktualizovať povodňový plán PO a FO- podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý 
povodňou a priložiť ich k povodňovému plánu obce.“   
 
 Z uvedeného dôvodu  je v Návrh VZN  vypustený Článok VI Sankcie – pokuty. 
 
Vyhotovil:Ing.Jurisová 
Dňa 25.1.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli  a internete mesta Nemšová  26.01.2015. 
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 05.02.2015 
 
Mesto Nemšová podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami  
  
      

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
Mesta  Nemšová  č. ../2015 

 
o zmene a doplnení Všeobecné záväzné nariadenie č. 5 /2011  o  povodňových plánoch 
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta 

Nemšová 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Článok VI Sankcie – pokuty  sa vypúšťa. 
2. Doterajší  Článku VII. Záverečné ustanovenie,  sa označuje ako Článok VI. 
 

Článok II.  
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v 
Nemšovej svojim uznesením č.... zo dňa 11.02.2015  
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
 
V Nemšovej, dňa 11.02.2015                           
 
 
                                                                       Ing. František Bagin 
                                                                         primátor mesta 


