
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Návrh VZN 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať  mestské 
zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste 
najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, 
ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste obvyklým. 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť  najmenej desaťdriová 
lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť  pripomienku k 
návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 
mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnút' nov 'y text 
alebo odporučiť  úpravu textu a to dopinenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť  zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  nariadenia prihliadať  a to najmä vtedy, 
ak nie sú zdôvodnené. 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.12.2020 
prerokuj e 
návrhy všeobecne záväzných nariadení: 

• ktorým sa ruší VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkorn 
Mesta Pezinok 

• o mestskej polícii 
• o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok 
• o chove a držaní zvierat na území mesta Pezinok 
• o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

Pripomienky k návrhu môžete podávať  písomne na adresu: 
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom na 
adresu: msu@msupezinok.sk,  a to do 03.12.2020, štvrtok, do 16.hod. 

Vyvesené dňa: J(.5 

V Pezinku, dňa 23.11.2020 
Kontakt: Mgr. Peter Štetka 033 6901 201 
Email: peter.stetka@msupezinok.sk  

Pečiatka a podpis: 
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