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1) Dôvodová správa 

 
Platné VZN č. 7/2019 – Nar. predpokladá dvojročný cyklus participatívneho rozpočtu a má zavedený 

systém pravidelného stretávania sa komunít. Krátko po prijatí VZN však vypuklo obdobie pandémie, 

ktoré obmedzilo aktivity a zhromažďovanie sa obyvateľov. V súčasnosti dochádza k postupnému 

uvoľňovaniu obmedzení, preto je možné pristúpiť k napĺňaniu účelu participatívneho rozpočtu, 

obmedzujúcim faktorom je však jeho dvojročný cyklus. K tomu, aby sa ešte tento rok mohli 

realizovať malé projekty z participatívneho rozpočtu mesta, je teda potrebné zmeniť pravidlá. Keďže 

pravidlá nemusia mať formu VZN, boli pripravené Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mesto Stará 

Turá, ktoré sú samostatným materiálom pre zasadnutie MsZ. Pravidlá však nie sú spôsobilé zrušiť 

platné VZN č. 7/2019 – Nar., preto je potrebné toto VZN zrušiť znova iba prijatím VZN.  

           

    

2) Návrh uznesenia 
                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e VZN  č.    /2022 -  Nar. o zrušení  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre   

Starú Turú. 

 

3) Návrh VZN  č. ../2022 – Nar. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. .../2022 - Nar.  

 

o zrušení Všeobecne záväzného  nariadenia   č. 7/2019 – Nar. zo dňa 4. 10. 2019, ktorým sa určujú 

pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú.   

 

Mestské zastupiteľstvo mesta  Stará Turá na svojom zasadnutí dňa ......... 2022 uznesením č. ... - 

XXXIII/2022 schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie,  vydané v súlade s § 6 ods. l. zákona  č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 1  

Predmet úpravy  
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením  sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/2019 – Nar. 

zo dňa 4. 10. 2019, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre  Starú Turú.   

  

 

§ 2  

Záverečné ustanovenia  
 

Všeobecne záväzné nariadenie  bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa .......... a nadobúda účinnosť 15. 

dňom od jeho vyhlásenia t. j. dňa ........... . 

 

V Starej Turej, ............... 2022  

 

     PharmDr. Leopold Barszcz 

                         primátor 

 

 


