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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

 
1. Berie na vedomie 

 
Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24,  Žilina, rozpočtovej 
organizácie  

 
 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 
NARIADENIA MESTA ŽILINA O ZRUŠENÍ CENTRA VOĽNÉHO ČASU, HORNÝ 
VAL 24,  ŽILINA, ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE  
 
Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe doručenia 
pripomienok z CENTRA VOĽNÉHO ČASU,  Horný Val 24 , Źilina zo dňa 27.05.2013 k 
Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný 
Val 24,  Žilina, rozpočtovej organizácie. 
 
Odbor školstva a mládeže na Mestskom  úrade v Žiline posúdil súlad predložených 
pripomienok s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a pripomienky z hľadiska vecnej stránky vyhodnotil 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIÁL 
 

VYHODNOTENIE 
pripomienok k návrhu VZN Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24,  

Žilina, rozpočtovej organizácie. 
 

Dňa 30.05.2013 sa uskutoční na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie Komisie školstva  
a mládeže pri MZ v Žiline, kde bude predložený materiál po názvom  Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu VZN Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, 
Žilina, rozpočtovej organizácie.  
 
Mestský úrad v Žiline dňa 16.05.2013 zverejnil na úradnej tabuli mesta vrátane elektronickej 
úradnej tabule návrh VZN Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24,  
Žilina, rozpočtovej organizácie.  
Dňom vyvesenia návrhu  začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby 
uplatniť pripomienky k predmetným návrhom. 
 
Odbor školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline  dňa 29.05.2013 posúdil súlad 
predložených pripomienok s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a pripomienky z hľadiska vecnej stránky vyhodnotil nasledovne: 
1. pripomienky boli doručené v zákonom stanovenej lehote 
2. z pripomienok je zrejmé, kto ich predkladá,  
 

I. Stručný obsah pripomienky: 
Návrh textu: 
V Článku 1 žiada CVČ Horný Val 24, Žilina,  na konci vety doplniť text – „....a to ku 
dňu 31.07.2013 za predpokladu, že v tejto veci budú všetky podklady a postupy 
vedúce k zrušeniu CVČ v súlade s platnou legislatívou SR. 

 
CVČ Horný Val 24,  Žilina uvedené pripomienky odôvodňuje nasledovne: 

 
1. CVČ Horný Val 24, Žilina podalo podnet na Generálnu prokuratúru SR vo veci 

preskúmania Rozhodnutia správneho orgánu – Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 2013-2182/9749:2-923 zo dňa 27.02.2013 o vyradení zo siete škôl 
a školských zariadení SR, nakoľko sa domnievajú, že predmetné rozhodnutie nie je 
v súlade s právnym poriadkom SR.  

 
2. CVČ Horný Val 24, Žilina uvádza, že VZN sa odvoláva na Rozhodnutie, ktoré podľa 

obsahu VZN tvorí základný právny podklad pre zrušenie CVČ, pričom toto 
Rozhodnutie je v štádiu preskúmania oprávneným orgánom a výsledok jeho záverov 
nie je známy a zrejmý, čo by pri konštatácii chybného Rozhodnutia mohlo mestu 
Žilina spôsobiť vážne problémy – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení- strata 
účinnosti VZN. 
 
 

Stanovisko: Navrhovateľ VZN   túto pripomienku neakceptuje a nevyhovuje jej, nakoľko 
pri príprave VZN Mesto Žilina postupovalo v súlade s platnou legislatívou. 
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