
Dôvodová   správa 

k zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 25.06.2007 

v znení VZN č. 5/2008 a VZN č. 2/2009 

    

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (ďalej len „miestne 

zastupiteľstvo“) je predložený návrh k zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007                              

zo dňa 25.6.2007 o  dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo dňa 27.10.2008 a  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2009  zo dňa 26.10.2009, (ďalej len „nariadenie mestskej časti“).   

 

Návrhu na zrušenie nariadenia mestskej časti predchádzal pôvodne zámer mestskej časti 

v súčasnosti platné nariadenie mestskej časti aktualizovať podľa platnej právnej úpravy, ktorá                         

od prijatia poslednej novelizácie nariadenia prešla ďalšími zmenami. Novo prijaté právne predpisy 

obsahovali nie len novelizácie pôvodných zákonov, ale aj zrušenie platných zákonov a ich 

nahradenie novou právnou úpravou. 

Pri práci s nariadením mestskej časti vychádzala mestská časť z ustanovenia § 24 ods. 1 

zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

„zákon o meste Košice“), podľa ktorého ak zákon o meste Košice neustanovuje inak, ustanovenia 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov sa vzťahujú na mesto 

Košice.                          

Na základe ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o meste Košice vykonávajú mestské časti 

samosprávu                  v rozsahu zverenom zákonom o meste Košice a štatútom; vo zverenom 

rozsahu majú mestské časti postavenie obce. Štatút mesta Košice neobsahuje ustanovenie, ktorým 

by úpravu problematiky čistoty a verejného poriadku formou nariadenia bez ďalšieho zveroval 

mestskej časti. Naopak,                                   Všeobecne záväzným nariadením č. 78 o čistote 

a poriadku v znení zmien a doplnkov (poslednú zmenu prijalo uznesením č. 368/2016) reguluje 

práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti čistoty a poriadku na celom území 

mesta Košice. 

VZN mesta Košice č. 78 komplexne a upravuje  čistotu verejných priestranstiev, užívanie 

verejných priestranstiev v osobitných prípadoch, obmedzenie používania pyrotechnický výrobkov, 

ako aj obmedzenie podávania a požívania alkoholických nápojov.  

Nakoľko dosiaľ platné nariadenie mestskej časti obsahuje úpravu oblastí ktoré v súčasnosti 

komplexne upravuje nariadenie mesta Košice a toto je záväzné pre celé územie mesta Košice, 

nariadenie mestskej časti stratilo svoje opodstatnenie. Ustanovenia nariadenia mestskej časti by 

museli zodpovedať ustanoveniam nariadenia mesta, resp. museli by s nimi korešpondovať, čo je 

treba považovať za nadbytočné. 

S poukazom na vyššie uvedené predkladáme návrh na uznesenie, ktorým Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov   

 

r u š í   

Všeobecne záväzné nariadenie č. č. 4/2007 zo dňa 25.6.2007 o  dodržiavaní čistoty a poriadku                                 

na území mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v znení Všeobecne záväzného nariadenia                   

č. 5/2008 zo dňa 27.10.2008 a  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009  zo dňa 26.10.2009. 

V Košiciach dňa 06.02.2017 

 

Spracoval : Ing. Marek Kandráč,  

                         vedúci odd. ŽPVaPČ 


