
Mesto Nemšová                                                                           7. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
 

DŇA 11.2.2015 
 
K bodu :                        Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 282/14/3309-9 

                                           proti VZN Mesta  Nemšová č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN 
Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej 
republike.       

 
Spracoval :                   Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku 
Predkladá :                   Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku 
Schválil     :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu       
 
Materiál obsahuje :     1. Dôvodovú správu 
                                       2. Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2015, ktorým sa ruší  VZN mesta 
                                           Nemšová č. 9/2008 zo dňa 15.12.2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňom   
                                           1.1.2009  
                                        3.Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č. Pd 282/14/3309-9 
                                           zo dňa 21.10.2014 
 
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 na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
          A/ vyhovuje  

                                    Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 282/14/3309-9  proti VZN Mesta  Nemšová  
                                     č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny 

euro v Slovenskej republike.       
 
          B/ schvaľuje 

VZN Mesta Nemšová č. ..../2015, ktorým sa ruší VZN č. 9/2008 , ktorým sa menia niektoré 
VZN Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 
s účinnosťou od 1.7.2015 
 
C/ ukladá 
prednostke úradu v súvislosti so zrušením VZN Mesta Nemšová č. 9/2008 v termíne do 
30.6.2015 predložiť na rokovanie MsZ návrh novelizácie  Poriadku odmeňovania mesta 
Nemšová  



 
                                                   
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Nemšová dňa:  23.1.2015 
Pripomienkové konanie do:  2.2.2015 
 
 
N Á V R H 

 
 
Mesto Nemšová podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
                                                                       vydáva 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. ... /2015, ktorým sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré Všeobecne 
záväzné nariadenia Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej 
republike 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je zrušiť VZN č. 9/2008 zo 
dňa 15.12.2008, účinného od 1.1.2009 pretože v zmysle  protestu Okresného prokurátora 
v Trenčíne č.j. PD 282/14/3309-9 zo dňa 21.10.2014, ktoré bolo Mestu Nemšová doručené dňa 
27.10.2014 je nezákonné.   

 
 

 
Článok II.  

Zrušovacie ustanovenie 
 
 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 2/2008 v súvislosti so zavedením 
meny euro v Slovenskej republike zo dňa 16.12.2008. 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1.  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo MsZ v Nemšovej svojim 
uznesením č. ........  zo dňa 11.2.2015. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenia mesta nadobúda účinnosť dňom  1.7.2015.  
 

 
 
                                                                                    Ing. František Bagin 
                                                                                                primátor 
 
 
 
 



 
V Nemšovej, dňa 11.2.2015 
 
 
Dôvodová správa 
 
Dňa 27.10.2014 bol mestu doručený protest prokurátora zn. Pd 282/14/3309-9 zo dňa 
21.10.2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nemšová č. 9/2008, ktorým sa menia 
niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro 
v Slovenskej republike, schválené MsZ v Nemšovej uznesením číslo 13/B/1 zo dňa 15.12.2013. 
Protest bol podaný podľa § 22 ods.1písm.a) bod 2 a § 25 Zákona  
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre). 
 
V proteste prokurátora sa uvádza potreba zrušiť VZN č. 9/2008 v celom rozsahu. 
 
Vzhľadom k tomu, že oblasť súvisiacu so zavedením meny euro nemožno zahrnúť pod 
samosprávnu pôsobnosť obce či pod prenesený výkon štátnej správy,  VZN č. 9/2008 je 
potrebné zrušiť. 
 
 
VZN č. 9/2008 zahŕňalo prepočet slovenskej koruny na menu euro. Prepočet bol v rámci tohto 
 VZN uplatnený z  13-tich VZN: 
 
- VZN č. 6/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť ŠKD, ...  

- VZN č. 15/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk a domovov smútku na území 
mesta Nemšová 

- VZN č. 11/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
- VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nemšová 
- VZN č. 37/2002 o odpadoch 
- VZN č. 32/2000 o podmienkach prenájmu nebytových priestorov v majetku mesta Nemšová 

a nebytových priestorov v správe VPS m.p.o. Nemšová 
- VZN č. 28/1998, ktorým sa stanovuje trhový poriadok 
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová 
- VZN č. 11/1995 o verejných, kultúrnych a spoločenských podujatiach na území mesta 
- Poriadok odmeňovania mesta Nemšová. 
- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí 

 
 V predmetnom VZN došlo k zaokrúhľovaniu jednotlivých sadzieb . V prípade Poriadku odmeňovania 
mesta Nemšová došlo nieklen k zaokrúhľovaniu, ale aj valorizácií odmien členom komisií, mestským 
výborom a členom MsZ, v prípade sociálnych dávok boli tieto zaokrúhľované v prospech poberateľov 
sociálnych výpomocí, resp. mierne navýšené. 
 
Mierne navýšenie sadzieb v prípade sociálnej oblasti  je v súčasnosti bezpredmetné z dôvodu  
schválenia nových Zásad nakladania nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí 
v roku 2012. 
V prípade poriadku odmeňovania bude potrebná jeho novelizácia. Táto skutočnosť je zahrnutá aj 
v návrhu na uznesenie MsZ v Nemšovej. Z tohto dôvodu je účinnosť VZN až od 1.7.2015 a do 
tohto termínu je potrebné schváliť novelizáciu Poriadku odmeňovania. 
 
 
 
Vyhotovil:Ing.Savková 
 


