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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta
Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dňa 27.01.2016 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd
306/15/5511-2 zo dňa 21.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č.
19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina.
Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal (t.j. v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo), je povinný o proteste rozhodnúť a v prípade,
že mu vyhovie, nezákonný predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so
zákonom.
Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie, alebo mu vyhovie iba
čiastočne t.j. ak mestské zastupiteľstvo nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora
svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor podať na krajský súd návrh na
vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom.
V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je uznášanie sa na nariadeniach vyhradené mestskému
zastupiteľstvu.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí konanom dňa 04.04.2016
protestu prokurátora vyhovelo ako celku. V intenciách tohto rozhodnutia predkladáme návrh
VZN, ktorým sa mení VZN č. 19/2015.
Materiál bol prerokovaný v komisii životného prostredia a v mestskej rade
s odporučením predložený materiál prerokovať a schváliť.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ....../2016,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo
zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území mesta Žilina sa mení takto:
Článok 2
1. V článku 5 sa odseky 1. až 3. vypúšťajú.
Doterajšie odseky 4. a 5. sa označujú ako odseky 1. a 2.
2. Článok 6 sa vypúšťa.
Doterajšie články 7 a 8 sa označujú ako články 6 a 7.
3. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2015
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina ostávajú nezmenené.
Článok 3
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Žiline dňa ..........................
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli mesta, t. j. .........................

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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