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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


1.	schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov. 


Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 10.12.2007 všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2008 (ďalej len VZN). Predmetné VZN bolo napadnuté protestom prokurátora Pd 201/12-9 zo dňa 30.01.2013, ktorý sa domáhal zrušenia čl. 3 bod 4 písm. c) predmetného VZN, pre údajné porušenie zákona a to v §6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a §22 ods. 2, ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

Právne stanovisko k predmetnému protestu prokurátora je podrobne rozobraté v dokumente určenom na rokovanie Mestského zastupiteľstva SPRÁVA k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22 bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov číslo 19/2007.  

V rámci uvedenej správy bolo odporučené protestu prokurátora ako celku vyhovieť a a ustanovenie čl. 3 bod. 4 písm. c) VZN vypustiť. 

Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, pričom nebude mať negatívny dopad na rozpočet mesta.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade s odporučením schváliť ho.












NÁVRH


Všeobecne záväznéHO nariadeniA MESTA ŽILINA

č. ...../..........,

ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov  

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov sa mení takto: 

1. Čl. 3 bod 4 písm. c) sa vypúšťa. 

2.  Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.


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. ................



Ing. Igor Choma
								                   primátor



