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PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ 

 
 
 
 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej 
NÁMESTIE BANÍKOV 7 

972 51 HANDLOVÁ 

 
 

V Handlovej dňa 30.11.2020     
    

 

 
Vec:  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku č. 2 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová 
 
Názov: Doplnok č. 2 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Handlová 
 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN zverejnený na úradnej tabuli: 16.11.2020  
Návrh Doplnku č. 2 k VZN zverejnený na internetovej stránke: 16.11.2020 
Lehota pre podávanie pripomienok: 27.11.2020 
 
V súlade s ustanovením § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa poslancom Mestského zastupiteľstva v Handlovej predkladá vyhodnotenie pripomienok k 
návrhu Doplnku č. 2 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Handlová. 
 
 
1. Pripomienka p. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 

25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Pripomienka k názvu: Dodatok k VZN sa v súčasnej praxi už nepoužíva, nakoľko zákon č. 369/1990 Zb. 
nepozná schvaľovanie dodatkov alebo doplnkov, ale iba prijímanie VZN. Preto by bolo vhodné 
preformulovať predkladaný „Dodatok“ na „Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma 
území mesta Handlová“. 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Vyhovené.  
 
Odôvodnenie: Zámer legislatívnej zmeny prijatého Všeobecne záväzného nariadenia bol vykonaný 
s použitím názvu „Doplnok“, a teda v minulosti rozšíreným a zaužívaným spôsobom. Z dôvodu 
nejasnosti legislatívy sa pripomienke vyhovuje a stotožňujeme sa s názorom, že prijaté Všeobecne 
záväzné nariadenie možno meniť alebo rušiť iba právnym aktom rovnakej právnej sily t. j. Všeobecne 
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záväzným nariadením. Zmena názvu „Doplnku“ na „Všeobecne záväzné nariadenie“ neovplyvňuje 
vecnú podstatu zmeny legislatívy mesta Handlová a rovnako tak jej správnosť a postup jej prijímania.   
 
Aktom vyhovenia predloženej pripomienke je nevyhnutné zmeniť text „Doplnok č. 1 k“ vo všetkých 
gramatických tvaroch na text „Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa“ v príslušnom 
gramatickom tvare v rámci celého textu preloženého návrhu.   
 
Z uvedeného dôvodu bolo pripomienke vyhovené a zmeny boli zapracované. 

 
 
Vyhodnotenie vykonal: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová  

 

 
 
 
 
        Mgr. Silvia Grúberová 
        primátorka mesta Handlová 
 
 


