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Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia č. 5/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená 

voda 

Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení  mesta Nové Mesto nad Váhom 

č.2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda /ďalej ROZV/z dôvodu potreby stanoviť pravidlá  

a regulovať   činnosť subjektov v rekreačnej oblasti Zelená voda a   stanoviť pravidlá pre udržiavanie 

čistoty a verejného poriadku na území ROZV . 

V Štatúte sú obsiahnuté normy informatívneho charakteru a také, ktoré sú obsiahnuté buď v iných 

prijatých VZN, alebo v právnych predpisoch  vyššej právnej sily  a nie je potrebné mať prijaté VZN 

ako Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda. Niektoré ustanovenia Štatútu sú prijaté v rozpore 

s právnymi predpismi, keď mesto ako územný orgán samosprávy nie je oprávnené regulovať veci 

patriace do kompetencie štátu. 

§ 1-2 výstavba – je regulovaná  stavebným zákonom a územným plánom zóny Zelená voda, prijatým 

vo forme VZN, 

§ 3 činnosti a i v ROZV– sú upravené v prijatom VZN  č.5/99 ochrana a zveľaďovanie životného 

prostredia  v meste, ktoré sa bude nahrádzať novo navrhovaným VZN č.1/2017 a   VZN č. 2/2010 o 

verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách. 

§4,5,6,7,8,9 sú výkonom štátnej správy a mesto nemá oprávnenie ich regulovať 

§10 doprava je regulovaná dopravným značením určeným mestom, schváleným ORPZ ODI. 

Z uvedených dôvodov predkladáme návrh na zrušenie uvedeného VZN. 
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Mestské zastupiteľstvo MESTA Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 6 ods.1  a § 11 ods.4 

písm. g  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie č.   5/2017 , ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda 

 

§ 1 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda 

§ 2 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1993 – Štatút 

rekreačnej oblasti Zelená voda. 

§ 3 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novom 

Meste nad Váhom dňa 25.04.2017  a schválilo ho uznesením č.     /2017- MsZ.     

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 Nové Mesto nad 

Váhom a na internetovej stránke mesta na od .......        do ............ 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-stym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nové Mesto nad Váhom. 
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