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Dôvodová správa 
 

k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 143/2013, 
ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov 

mesta a ich ochrane  
 
Dňa 12.08.2013 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora Pd 111/13 proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania 

symbolov mesta a ich ochrane v znení Doplnku č. 1, schválenému MsZ v Prievidzi dňa 

25.10.2011.  

 

Okresná prokuratúra Prievidza napáda rozpor predmetného VZN č. 116/2011 v znení 

Doplnku č. 1 s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich 

používaní v znení neskorších predpisov.  

 

Nesúlad VZN č.116/2011 so zákonmi odôvodňuje nasledovnými skutočnosťami: 

- zakladá nové povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone,  

- dohľad nad dodržiavaním nariadenia nemôže vykonávať mestský úrad, 

- nie je možné ním upravovať obsah žiadosti a podmienky a účel používania erbu mesta, 

keďže mesto na to nie je zákonom zmocnené, 

-  za paradoxné považuje zakotvenie možnosti sankcionovať primátora mesta, poslancov, 

zamestnancov mesta a to v prípade nesprávneho použitia alebo postupu pri používaní 

symbolov mesta. 

 

Podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora 

vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu, 

nezákonný všeobecne záväzný predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným 

právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

Na základe uvedeného predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách 

používania symbolov mesta a ich ochrane. Zásady používania symbolov mesta budú 

upravené prijatím interného normatívneho aktu – Internej smernice mesta Prievidza. 
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N Á V R H 

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

zriadení v znení neskorších predpisov  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje VZN 

mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane 

 

§ 1 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách 

používania symbolov mesta a ich ochrane v znení Doplnku č. 1. 

 

§ 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. 143/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na 

internetovej stránke mesta Prievidza od ............ do............ 

3. VZN č. 143/2013 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Prievidza dňa .......... . 

4. Úplné znenie VZN č. 143/2013 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na 

internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

V Prievidzi dňa .............................. 

 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

primátorka mesta 

http://www.prievidza.sk/
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Návrh na uznesenie 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie: 

protest prokurátora Pd 111/13 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 

116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane v znení Doplnku č. 1 a 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje 

VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane. 

 

II.  odporúča – neodporúča MsZ: 

vyhovieť protestu prokurátora Pd 111/13 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane v znení 

Doplnku č. 1. 

 

III. odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje 

VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie: 

protest prokurátora Pd 111/13 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 

116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane v znení Doplnku č. 1 a 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje 

VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane. 

 

II. vyhovuje – nevyhovuje: 

protestu prokurátora Pd 111/13 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 

116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane v znení Doplnku č. 1. 

 

III. schvaľuje – neschvaľuje:    

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje VZN 

mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane. 


