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Dôvodová správa 
k materiálu Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 

129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných 

aukciách 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách, 

ktorého účelom bolo stanovenie ceny predávaného hnuteľného alebo 

nehnuteľného majetku mesta, ak bolo o jeho kúpu viac záujemcov alebo ak malo 

mesto záujem získať z predaja vecí čo najväčší prospech, t.j. odpredaj vecí tomu, 

kto ponúkne najvyššiu cenu,  bolo prijaté v čase, kedy spôsob stanovovania ceny 

majetku nebol presne upravený zákonom. V období platnosti predmetného VZN 

došlo k viacerým zmenám v legislatíve, najmä k prijatiu zákona č. 527/2002 Z.z. 

o dobrovoľných dražbách s účinnosťou od 01.03.2003 a viacnásobnému 

novelizovaniu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Tie upravili spôsob prevodu 

vlastníctva majetku mesta dražbou tak podrobne, že nie je potrebné  samostatné 

VZN na úpravu tohto spôsobu prevodu vlastníckeho práva.  

V januári 2012 bola dôvodová správa k zrušeniu predmetného VZN č. 19/93 

predmetom rokovania komisií pri MsZ v Prievidzi, následne bolo 14.02. 2012 

prijaté uznesenie MsR, ktoré odporučilo MsZ zrušiť predmetné VZN a dňa 

28.02.2012 prijaté uznesenie MsZ č. 35/12 , ktorým sa vyslovil súhlas s jeho 

zrušením. Z dôvodu, že všeobecne záväzné nariadenie môže byť z procesného 

hľadiska zrušené len formou nariadenia, právna kancelária mesta pripravila návrh 

predmetného nariadenia, ktorý je zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli  

mesta a zverejnený na internetovej stránke mesta od 06.08.2012 do 21.08.2012.  

Na základe uvedeného predkladáme vypracovaný návrh nariadenia a návrhy 

uznesení: 

 

                          

N Á V R H 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN 

mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách 

 

Schválené dňa: 

Účinnosť od: 

 

Mesto Prievidza  podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  
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vydáva 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 129/2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách, ktorého 

účelom bolo stanovenie ceny predávaného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku mesta, 

ak bolo o jeho kúpu viac záujemcov alebo ak malo mesto záujem získať z predaja vecí čo 

najväčší prospech, t.j. odpredaj vecí tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu, bolo prijaté v čase, 

kedy spôsob stanovovania ceny majetku nebol presne upravený zákonom. V období 

platnosti predmetného VZN došlo k viacerým zmenám v legislatíve, najmä k prijatiu zákona 

č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách s účinnosťou od 01.03.2003 a viacnásobnému 

novelizovaniu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Tie upravili spôsob prevodu 

vlastníctva majetku mesta dražbou tak podrobne, že nie je potrebné  samostatné VZN na 

úpravu tohto spôsobu prevodu vlastníckeho práva. 

2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 19/93. 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách. 

 

 

§3 

Záverečné ustanovenia 

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

dňa 28.08.2012 a schválilo ho uznesením č. ....... . 

2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na 

internetovej stránke mesta Prievidza od 06.08.2012 do  21.08.2012. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa ......... . 

4. Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej 

stránke mesta www.prievidza.sk 

http://www.prievidza.sk/
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V Prievidzi dňa 26.07.2012 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková,v.r. 

primátorka mesta 

 

          

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie: 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa 

zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách 

 

 

II.  odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa 

zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie: 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa 

zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách 

 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje:    

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN 

mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách. 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 13.08.2012 


