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Spišská Nová Ves,  4. 12. 2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 12. 12. 2019 
 

PREDMET:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým 

sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného 

priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová 

Ves 
 

 

Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

  

Prerokované:    --------- 

 

Dôvod predloženia:   právna úprava odstraňovania vozidiel je obsiahnutá v zákone  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

       

1. uznáša sa na 

Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z 

verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves 
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2. ukladá predkladateľovi 

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje 

odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia 

mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní 

 

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

T: 13. 12. 2019 

 

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým 

sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje 

odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia 

mesta Spišská Nová Ves na webovom sídle mesta 

 

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

T: 1. 1. 2020 
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Dôvodová správa 

 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti platné VZN č. 1/2010, ktorým sa 

upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia 

mesta Spišská Nová Ves. Problematika odstránenia vozidla z miesta, na ktorom 

poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce 

a jeho následné umiestnenie na určené parkovisko je predmetom právnej úpravy 

obsiahnutej v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

 

Na základe ustanovenia § 67 zákona o odpadoch je držiteľ vozidla povinný: 

a)  zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom 

poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický 

vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a 

b)  umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo 

životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne 

chránenej časti prírody a krajiny. 

Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú pod písm. a) a vozidlo ohrozuje 

životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti 

prírody a krajiny mesto vyzve takého držiteľa vozidla na splnenie tejto povinnosti. Ak po 

uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, vozidlo je povinné odstrániť 

a následne umiestniť na určené parkovisko: 

a)  správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva, 

b)  obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak 

ide o iné miesto než podľa písmena a) alebo 

c)  vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na 

odstránenie vozidla obcou. 

   Náklady spojené s odstránením vozidla a jeho umiestením na určené parkovisko 
je povinný uhradiť držiteľ vozidla. 
 

V nadväznosti na uvedené predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej 
Novej Vsi návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých 
vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves, 
nakoľko mesto nie je oprávnené všeobecne záväzným nariadením upravovať 
skutočnosti, ktoré sú upravené zákonom. V prípade, že mesto vo všeobecne záväznom 
nariadení upraví už zákonom upravené právne vzťahy a inštitúty, vytvorí stav 
duplicitnej právnej úpravy, čím hrozí duplicitný postih a pri zmene zákonnej úpravy 
priamy rozpor so zákonom. 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na webovom sídle mesta Spišská Nová Ves od 25. 11. 2019. Súčasťou predkladaného 
materiálu je aj návrh VZN č. 6/2019. 

 
Podľa § 12 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov. 
 

V Spišskej Novej Vsi, 4. 12. 2019 

Vypracoval:  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa 

upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného 

priestranstva katastrálneho územia  

mesta Spišská Nová Ves 

 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 1/2010 z 29. 4. 2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného 

priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves 

 

 

§1 

Zrušovacie ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 z 29. 4. 2010, ktorým sa upravuje 

odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta 

Spišská Nová Ves. 

 

§2 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 bol zverejnený vyvesením na úradnej 

tabuli a webovom sídle mesta Spišská Nová Ves od 25.11.2019. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení na zasadnutí dňa 12.12.2019, pod číslom .../2019; všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa XX.XX.XXXX a nadobúda 

účinnosť dňom 01.01.2020. 

 

 

 

 

Ing. Pavol Bečarik 
primátor mesta 

 


