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














