

		Vážené Mestské zastupiteľstvo, 

						       predkladáme  Vám návrh prepracovaného 
všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN )  o niektorých podmienkach držania psov. 

	Podnetom k prepracovaniu bol Protest prokurátora ( viď príloha č. 1) podľa § 22 ods. 1 písm. a/ bod 2/ zákona NR SR č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov(ďalej len " Protest ..."),  adresovaný Mestskému zastupiteľstvu mesta Spišská Nová Ves zo dňa 26.06.2009, proti VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. Dňa 10.07.2009 bola okresnému prokurátorovi zaslaná odpoveď (viď príloha č. 2) so stanoviskom Mesta Spišská Nová Ves.

	    Na základe uvedeného " Protestu ..." bola zriadená pracovná komisia v zložení:  Ing. Jozef Gonda, JUDr. Jozef Biroš, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Krajňáková. Komisia spomenuté VZN prepracovala tak, že prokurátorom zistené porušenia zákonnosti boli odstránené. Ďalej boli prepracované ustanovenia, u ktorých si to vyžiadali zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu, pracovných náplní, alebo zánikom opodstatnenosti príslušného ustanovenia. Taktiež sa eliminovali v súčasnosti neplatné VZN Mesta Spišská Nová Ves, resp. zákony uvedené v pôvodnom texte nariadenia. Niektoré ustanovenia predkladaného návrhu, keďže si to situácia vyžadovala, boli  oproti pôvodnému textu doplnené. 
	
	Všetky zmeny, ktoré sú v predkladanom návrhu VZN (príloha č. 3) urobené, sú aj farebne odlíšené, a to  nasledovne:

Legenda:
1. Text označený modrým písmom - sú znenia, ktoré sa v pôvodnom texte vyskytovali a v novom VZN už nebudú. Ide o ustanovenia, ktoré boli napadnuté prokurátorom. Okrem ustanovenia - bod č. 3, čl. 10 pôvodného VZN, ktorý sa vypúšťa z dôvodu zániku jeho opodstatnenosti. 

2. Text označený červeným písmom - sú znenia , ktoré sa v pôvodnom texte nevyskytovali a v novom VZN sú zapracované v zmysle " Protestu ..." prokurátora.

3.  Text označený zeleným písmom - sú znenia, ktoré sa v pôvodnom texte nevyskytovali, ale ktoré si vyžiadali zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu a pracovných náplní, resp. doplnenie textu.


	Na  prerokovanie predkladaného návrhu je prizvaný aj okresný prokurátor.


Spracovala : Ing. Iveta Krajňáková 

Predkladá :  Ing. Jozef Gonda 
	      

















