Rokovanie MsZ dňa 30.04.2013
Dôvodová správa
k protestu prokurátora proti VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
Dňa 12.04.2013 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza
podaný podľa § 22 ods.1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z.n.p. proti
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza, schválenému
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 4/2013 dňa 29.01.2013. Protest proti VZN podáva
prokurátor Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi, ktoré sa na ňom uznieslo, a toto je povinné
o proteste rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia. Proti rozhodnutiu mesta o proteste prokurátora
môže prokurátor podať nový protest (§ 22 ods. 4 zákona).
Ak MsZ protestu vyhovie, je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia
protestu, nezákonné časti VZN zrušiť, resp. niektoré jeho časti zosúladiť so zákonom.
Mesto Prievidza bolo požiadané, aby včas oznámilo Okresnej prokuratúre Prievidza termín
a miesto zasadnutia MsZ, na ktorom sa bude prejednávať protest prokurátora. V závere
protestu okresný prokurátor konštatuje, že napadnuté časti VZN č.136/2013 o držaní psov na
území mesta Prievidza sú nezákonné, a preto je protest prokurátora podaný dôvodne.
Pokiaľ ide o 30-dňovú lehotu, bude potrebné rozhodnúť o proteste, teda či sa mu vyhovie alebo
nevyhovie na zasadnutí MsZ. Na zasadnutí MsZ dňa 30.04.2013 je nutné predmetný protest
prerokovať. Termín, hodina a miesto konania zasadnutia MsZ bol prokuratúre oznámený listom
v lehote 30 dní, dňa 22.04.2013. Návrh Doplnku č. 1 k VZN bude predložený na rokovanie
a schválenie najneskôr v mesiaci júl 2013.
Podľa nášho názoru je protest prokurátora možné považovať za čiastočne dôvodný a odporúčame,
aby sa protestu vyhovelo. Na základe uvedeného navrhujeme nasledovné zmeny VZN:
1.) § 1 - vypustiť ods. 2
2.) § 3 ods. 2 písm. b) - vypustiť text: „v okruhu 10 m od“
3.) § 3 - vypustiť ods. 6
4.) § 7 ods. 1 doplniť slovo „verejnému“ poriadku
5.) § 7 ods.2 zmeniť výšku pokuty zo 6 639 € na 6638 €
Mestské zastupiteľstvo 30.04. 2013
I. berie na vedomie
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza č.136/2013 o držaní
psov na území mesta Prievidza schválenému uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.
4/2013 zo dňa 29. 01. 2013.
II. Vyhovuje - nevyhovuje
protestu prokurátora zo dňa 12. 04.2013 proti VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na
území mesta Prievidza tak, že sa zruší § 1 ods. 2, § 3 ods. 6 a zosúladí sa so zákonom č. 282/2002 Z.
z. § 3 ods. 2 písm. b), § 3 ods. 2 písm. c), § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2
III. ukladá prednostovi MsÚ
pripraviť návrh Doplnku č.1 k VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza, podľa
platnej legislatívy.
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