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Dôvodová správa 

 
Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 

 o organizačnom poriadku mestskej polície  
 

 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce bol  prostredníctvom primátora mesta  

dňa 16.1.2013 doručený protest prokurátora č. Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce 
č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej polície prijatému na zasadnutí MsZ konanom 
dňa 30.7.1991.  

 
Protest prokurátora je prílohou k tomuto materiálu. Vzhľadom na skutočnosti uvedené  

proteste navrhujeme protestu prokurátora vyhovieť. 
 
Podľa  § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov: Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
Po vyhovení protestu prokurátora bude na najbližšie rokovanie mestského 

zastupiteľstva predložený  materiál upravujúci predmetné VZN tak, aby bolo v súlade so 
zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
 

Uznesenie č. /2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Protest prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
v y h o v u j e  
Protestu prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

      
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 


