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Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia č.   6 /2017 - VZN, ktorým sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa 

pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie v cestnej 

doprave na území mesta Nové Mesto nad Váhom. 

Dôvodová správa 

Dôvodom na zrušenie uvedeného Všeobecného záväzného nariadenia / ďalej VZN / je 

skutočnosť, že  VZN stratilo svoju opodstatnenenosť a význam. Mesto sa v roku 1996 týmto 

VZN pri vzniku podnikateľských subjektov v oblasti cestnej dopravy zaviazalo na vytvorenie 

priestorov na parkovanie a garážovanie ich vozidiel odplatne. Uvedenú možnosť doteraz 

žiadne subjekty nevyužili a nie je zákonnou povinnosťou mesta a ani v jeho  možnostiach  

zabezpečiť takéto parkovanie. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá 

parkovali a garážovali v mieste vlastnej technickej základne.  

 

 Návrh uznesenia : 

 
Mestské zastupiteľstvo: 

          Uznesením č.     /2017 – MsZ 

          s ch v aľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  6  /2017 - VZN, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 - O povinnosti podnikateľa pri parkovaní 

alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie v cestnej doprave na území mesta 

Nové Mesto nad Váhom. 
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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. 6   /2017 - VZN, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní 

alebo garažovaní jeho vozidiel používaných na podnikanie v cestnej doprave na území mesta 

Nové Mesto nad Váhom. 

 

§ 1 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo 

garažovaní jeho vozidiel používaných na podnikanie v cestnej doprave na území mesta Nové 

Mesto nad Váhom. 

 

§ 2 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 -

O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel používaných na 

podnikanie v cestnej doprave na území mesta Nové Mesto nad Váhom. 

 

§ 3 

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

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

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 od 10.4.2017 do 24.4.2017. 

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

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nové Mesto nad Váhom. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 4.4.2017 

 

 

                                                                                               Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                  primátor mesta 

 


