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Dôvodová správa 
 

k materiálu Návrh VZN mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 
126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia 

obyvateľov mesta 
 

Mesto Prievidza prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia 126/2012 o 

podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta 

spresnilo podmienky výkonu samosprávy obyvateľov mesta Prievidza prostredníctvom 

inštitútu verejného zhromaždenia. Prijatie takéhoto dokumentu bolo odporúčaním 

Transparency International Slovensko v rámci projektu Transparentné mesto.  

 

V minulosti viaceré podnety, doručené Okresnej prokuratúre Prievidza, smerovali voči 

súladu všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza s príslušnými právnymi normami 

Slovenskej republiky, najmä voči absencii zákonného zmocnenia na úpravu rôznych 

problematík prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Zákon 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neuvádza možnosť upraviť vo VZN 

podmienky výkonu samosprávy obyvateľov mesta Prievidza prostredníctvom inštitútu 

verejného zhromaždenia. Podľa § 11, ods. 4, písm. f) kompetencia rozhodovať o zvolaní 

verejného zhromaždenie plne prislúcha mestskému zastupiteľstvu ako súčasť 

rozhodovania o základných otázkach života obce. Na základe uvedeného sa primátorka 

mesta rozhodla navrhnúť zrušenie VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a 

uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta. 
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N Á V R H 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 

126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia 

obyvateľov mesta 

 

 

 

Mesto Prievidza podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 

126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia 

obyvateľov mesta 

 

 

§ 1 

Zrušovacie ustanovenie  

 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach 

organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta 

 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 

........ a schválilo ho uznesením č ....... . 

2. Návrh VZN č. 164/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej 

stránke mesta Prievidza od ............ . 

3. VZN č. 164/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Prievidza dňa .......... . 

4. Úplné znenie VZN č. 164/2015 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na 

internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.  
primátorka mesta 



 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                            IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

Návrh na uznesenie 

 
Mestská rada 

       

I. berie na vedomie: 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa 

zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

verejného zhromaždenia obyvateľov mesta      

     II.   odporúča – neodporúča MsZ : 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa 
zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 
zhromaždenia obyvateľov mesta 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

      

I.   berie na vedomie: 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa 

zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

verejného zhromaždenia obyvateľov mesta      

II.  schvaľuje - neschvaľuje : 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje 

VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 

zhromaždenia obyvateľov mesta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


