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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina  





DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o zrušení niektorých VZN mesta Žilina sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny materiál. 

Vypracovanie materiálu vychádza z potreby revízie zoznamu VZN mesta Žilina s cieľom sprehľadniť legislatívu mesta a odstrániť disproporcie vzniknuté zmenou legislatívy, ktorá nebola premietnutá do VZN, technickými chybami napr. opomenutím zapracovania derogačných a zrušovacích ustanovení v nových VZN a podobne. Cieľom tohto legislatívno-technického VZN je najmä potreba zverejniť jednoduchý prehľadný zoznam platných VZN s aktuálnym textom.

Konkrétne dôvody zrušenia u navrhovaných VZN sú nasledovné:

	VZN č. 6/1991 o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona č. 108/1988 Zb. – účinné od 15.07.1991

Odôvodnenie:
Zákon č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode bol zrušený k 01.01.1992 zákonom č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní.

	VZN č. 6/1993 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou – účinné od 17.07.1993

Odôvodnenie:
VZN nie je vzhľadom na platnú legislatívu aktuálne a plne nezohľadňuje postupy pri výkone kontrolnej činnosti v súlade s platnou legislatívou. Podľa názoru hlavného kontrolóra mesta Žilina zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostatočne podrobne a jasne definuje postup kontrolného orgánu pri kontrolnej činnosti, pričom nie je potrebné prepisovať zákon do VZN.

	VZN č. 8/1994 o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, spracovaného Stavprojektom Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1992 zo dňa 10.07.1992 - účinné od 30.09.1994

Odôvodnenie:
Strata záväznosti VZN – podľa § 141 ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov - územnoplánovacia dokumentácia schválená do 01.08.2000, ktorá nebola do 31.07.2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4 tohto zákona stráca dňom 01.08.2006 záväznosť.

	VZN č. 10/1994 o uplatňovaní mestského prepravného poriadku v mestskej hromadnej doprave na území mesta Žilina - účinné od 25.11.1994

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť taríf – v platnosti je nový prepravný poriadok účinný od 01.01.2009.

	VZN č. 6/1995 Požiarny poriadok mesta - účinné od 29.09.1995

Odôvodnenie:
VZN malo byť zrušené VZN č. 12/2007 Požiarny poriadok mesta, ktoré ho nahradilo – technická chyba (chýba ustanovenie o zrušení pôvodného poriadku).

	VZN č. 6/1996 o mestskom prepravnom poriadku - účinné od 20.09.1996

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť taríf – v platnosti je nový prepravný poriadok účinný od 01.01.2009.

	VZN č. 4/1997 o záväzných častiach územného plánu zóny Žilina – Hájik - účinné od 26.09.1997

Odôvodnenie:
Strata záväznosti VZN – podľa § 141 ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov - územnoplánovacia dokumentácia schválená do 01.08.2000, ktorá nebola do 31.07.2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4 tohto zákona stráca dňom 01.08.2006 záväznosť.

	VZN č. 3/1998 úprava tarify a tarifného vybavovania cestujúcich v MHD v Žiline - účinné od 01.07.1998

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť taríf – v platnosti je nový prepravný poriadok účinný od 01.01.2009.

	VZN č. 6/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch Domu odborov, Ľ. Štúra č. l, Žilina - účinné od 04.06.1999

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť VZN.

	VZN č. 7/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch (vestibul) Domu odborov, Ľ. Štúra č. l, Žilina - účinné od 04.06.1999

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť VZN.

	VZN č. 8/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - na Sládkovičovej ulici v Žiline - účinné od 04.06.1999

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť VZN. Trhové miesto nie je v prevádzke.

	VZN č. 9/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh na Smrekovej ulici v Žiline - účinné od 04.06.1999

Odôvodnenie:
Neaktuálnosť VZN.

VZN č. 6/2001 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA "SMER" - ARON, s.r.o. - účinné od 04.07.2001
Odôvodnenie:
Neaktuálnosť VZN. Trhové miesto nie je v prevádzke,

VZN č. 5/2007 o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina - účinné od 13.07.2007
Odôvodnenie:
Zrušenie zákona.

Návrh VZN nemá dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2010.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskou radou v Žiline dňa 26.01.2010, pričom mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí tento návrh VZN prerokovať a schváliť.





VLASTNÝ MATERIÁL

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto  

Všeobecne záväznom nariadení

o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina  

č. ...../2010


Článok 1
Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina.


Článok 2
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

	VZN č. 6/1991 o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona č. 108/1988 Zb.


	VZN č. 6/1993 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou – účinné od 17.07.1993


	VZN č. 8/1994 o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, spracovaného Stavprojektom Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1992 zo dňa 10.07.1992


	VZN č. 10/1994 o uplatňovaní mestského prepravného poriadku v mestskej hromadnej doprave na území mesta Žilina


	VZN č. 6/1995 Požiarny poriadok mesta


	VZN č. 6/1996 o mestskom prepravnom poriadku


	VZN č. 4/1997 o záväzných častiach územného plánu zóny Žilina – Hájik


	VZN č. 3/1998 úprava tarify a tarifného vybavovania cestujúcich v MHD v Žiline


	VZN č. 6/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina


	VZN č. 7/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch (vestibul) Domu odborov, Ľ. Štúra č. l, Žilina

VZN č. 8/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - na Sládkovičovej ulici v Žiline

	VZN č. 9/1999, ktorým sa určuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh na Smrekovej ulici v Žiline


VZN č. 6/2001 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA "SMER" - ARON, s.r.o.

	VZN č. 5/2007 o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina.



Článok 3
Záverečné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa.........

	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........





                                                                                                                           
                                                                                                      Ivan Harman
                                                                                                primátor mesta Žilina















