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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina





DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nadväznosti na poznatky z praktickej aplikácie všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 sa navrhuje zmena, ktorou sa vypustí doterajšie ustanovenie článku 4 ods. 16. Predkladateľ túto zmenu odôvodňuje najmä tým, že na posudzovanie prípustnej vzdialenosti letnej terasy od obytných domov nie je príslušná obec, ale regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Prekladaný materiál je v súlade s právnym poriadkom SR a má neutrálny fiškálny dopad. Materiál bol prerokovaný Mestskou radou bez pripomienok.

NÁVRH


Všeobecne záväznéHO nariadeniA

č. ...../..........,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina



Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina sa mení takto:

	V článku 4 sa vypúšťa odsek 16. Doterajšie odseky 17 až 22 sa označujú ako odseky 16 až 21.


Čl. II

	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ..............
	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. ................







Ivan Harman
								                primátor



