Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo










Návrh všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov




Materiál obsahuje:

	Návrh na uznesenie

Dôvodová správa
Materiál – návrh všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov



Predkladá:

Ing. Viliam Mikuláš
Prednosta Mestského úradu v Žiline


Vypracoval:

JUDr. Martin Valky
vedúci odboru právneho a majetkového



V Žiline dňa 3.10.2008


NÁVRH UZNESENIA





Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 



	návrh všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov 
































Dôvodová správa

Všeobecná časť
 
Listom zo dňa 19.8.2008 požiadala Komisia MsÚ pre nebytové priestory a podnikateľskú činnosť Odbor právny a majetkový MsÚ v Žiline o vypracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN) o verejných kultúrnych podujatiach a verejnom poriadku, účelom ktorého by bolo stanovenie pravidiel pre udržiavanie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku a to na základe evidovaných sťažností na rušenie nočného kľudu a verejného poriadku. Nakoľko v Meste Žilina je už platné VZN č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu prehľadnosti už vydaných VZN Mesta Žilina a vecnej príbuznosti nebol vypracovaný návrh nového VZN, ale doplnilo sa spomínané VZN č. 6/1992.

Dňa 11.8.2008 bol Mestu Žilina doručený  protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 76/08-12 zo dňa 6.8.2008, ktorým navrhol zrušiť čl. 2 ods. 3, čl. 8 ods. 4 písm. a/ a čl. 9 ods. 4 VZN č. 6/1992. Nakoľko podľa názoru predkladateľa je tento protest v časti, týkajúcej sa čl. 2 ods. 3 VZN opodstatnený, pričom len v tejto časti Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 17.9.2008 protestu vyhovelo, spolu s doplnením VZN č. 6/1992 navrhuje predkladateľ zároveň aj vypustiť čl. 2 ods. 3 tohto VZN.

Navrhovaná zmena VZN umožní postihovať narúšanie nočného kľudu, nakoľko táto úprava doteraz v Meste Žilina absentovala. Úprava a zosúladenie vyberania pokút za porušenie tohto VZN nebude mať negatívny dopad na situáciu v meste, naopak umožní ukladať pokuty až do výšky 1000,- Sk.

Mestská rada odporučila predkladaný návrh VZN na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schváliť.



Osobitná časť

Ustanovenia navrhovaného VZN vychádzajú zo samosprávnych kompetencii obce a to podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. g/ a písm. n/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K čl. 1

K bodu 1

Nakoľko dochádza k doplneniu obsahu VZN aj o úpravu verejného poriadku, adekvátne tomu sa dáva do súladu s novou úpravou jeho názov.

K bodu 2

Na základe spomínaného protestu prokurátora sa navrhuje vypustenie doterajšieho čl. 2 ods. 3 VZN, ktorý upravoval porušenie povinností, vyplývajúcich z čl. 2 ods. 1 písm. a/, b/, e/, f/, g/ a za ktoré umožňoval uložiť blokovú pokutu na mieste vo výške 100,- Sk. Platná právna úprava neumožňuje obci upraviť si vo VZN výšku blokovej pokuty za porušenie niektorých ustanovení VZN. Nakoľko však podľa ustanovenia § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov môže porušenie povinností, stanovených o. i. aj VZN obce, príslušná obec prejednať ako priestupok a uložiť zaň pokutu vo výške do 1000,- Sk a v tomto znení sa navrhuje zmena čl. 21 ods. 3 VZN, Mesto Žilina nepríde o možnosť postihovať porušovanie tohto VZN, pričom pokutu bude ukladať až do výšky 1000,- Sk (33,19 €) s prihliadnutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Aj z tohto pohľadu sa doterajšia špecifická úprava v čl. 2 ods. 3 javí (okrem svojho rozporu so zákonom) aj  ako nadbytočná.


K bodu 3

Vzhľadom na doteraz absentujúcu úpravu verejného poriadku a najmä úpravy nočného kľudu v podmienkach Mesta Žiliny ako aj s prihliadnutím na sťažnosti na rušenie verejného poriadku a nočného kľudu sa predkladateľ rozhodol (z dôvodu prehľadnosti už vydaných VZN Mesta Žilina a vecnej príbuznosti s VZN č. 6/1992) doplniť už platné VZN č. 6/1992 o úpravu verejného poriadku. Navrhovaná úprava definuje čas nočného kľudu ako aj jeho obmedzenie na čas konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na konanie, ktorú dalo súhlas s jej priebehom aj po 22.00 hod. Mesto Žilina. § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. zveril kompetenciu vo veci výkonu objektivizácie hluku, t.j. jeho merania, obciam.

K bodu 4

S poukazom na už uvedené skutočnosti k bodu 2 bolo potrebné zosúladiť, precizovať a doplniť  doterajšie znenie čl. 21 ods. 3 a to v súlade s § 46 priestupkového zákona.

K bodu 5

S poukazom na už uvedené skutočnosti k bodu 2 bolo potrebné zosúladiť, precizovať a doplniť  doterajšie znenie čl. 21 ods. 3 a to v súlade s § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení.


K bodu 6

Z dôvodu doplnenia VZN o nový článok, týkajúci sa verejného poriadku, bolo potrebné prečíslovať doterajší čl. 21 na čl. 22.



K čl. 2

Nakoľko nie je dôvod určiť účinnosť VZN v neskoršom termíne, navrhuje sa jeho účinnosť 15.-dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

NÁVRH


Všeobecne záväznéHO nariadeniA

č. ...../..........,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov 



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

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov.


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/1993, 5/1995, 3/1997 a 3/2000 sa mení a dopĺňa takto:

	Názov všeobecne záväzného nariadenia sa mení nasledovne: „Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, verejného poriadku, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny“.


	V časti I čl. 2 sa vypúšťa ods. 3.


	V časti III sa za čl. 20 sa vkladá nový čl. 21, ktorý znie:


„Čl. 21
Udržiavanie verejného poriadku

1. Nočný kľud sa stanovuje od 22,00 hod. do 6,00 hod.
2. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na konanie ktorej v trvaní aj po 22.00 hod. dalo súhlas Mesto Žilina.
3. Nočný kľud nesmie byť rušený žiadnou činnosťou, z ktorej vzniká hluk, prekračujúci najvyššie prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, určené osobitným predpisom Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
. Právnické osoby, fyzické osoby a občania sú povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich používaní zamedzil vznik a šírenie hluku, ktorého sa možno vyvarovať, najmä sa musia dodržiavať návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení šíriacich hluk. Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám vykonáva Mesto Žilina § 27 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“


	Časť III čl. 21 ods. 3 znie:


„Priestupkom v zmysle § 46 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto VZN. Za takto spáchaný priestupok možno uložiť pokutu do 1.000,-Sk (33,19 €).“

	V časti III čl. 21 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4:


„Na základe ust. § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je primátor mesta Žilina oprávnený uložiť právnickej, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia pokutu až do výšky 200.000,- Sk  (6.638,78 €).“
 

	Doterajší čl. 21 sa označuje ako čl. 22.


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 




