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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Žilina č. 3/1996

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o zrušení VZN mesta Žilina č. 3/1996 sa
predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny materiál.
Vypracovanie materiálu vychádza z odporúčaní hlavnej kontrolórky, ktorá vykonala na
základe poverenia č. 10/2011 metodickú kontrolu aktuálnosti všeobecne záväzných nariadení
Mesta Žilina. Dôvodom zrušenia VZN č. 3/1996 je jeho zmena na smernicu primátora mesta
č. 2/2012 o zásadách hospodárenia s prostriedkami na pohostenie a dary.
Návrh VZN nemá dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2012.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina č. 3/1996

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Žilina č. 3/1996.
Článok 2
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa VZN č. 3/1996 o zásadách hospodárenia s prostriedkami na pohostenie a dary.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení mesta Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa
________________.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení mesta Žilina nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta,
t.j. _______________.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

