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Všeobecne záväzné nariadenie 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 5/1995 

o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy. 

Číslo:              

3 /2013 

 

 

 

 

Mesto Krompachy podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Krompachy č. ..... /2013 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy 

č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy (ďalej len „nariadenie“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania 

v meste Krompachy bolo napadnuté protestom prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská 

Nová Ves z dôvodu jeho nezákonnosti. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

uznesením č. 24/F.1 zo dňa 20.02.2013 vyhovelo protestu prokurátora č. k. Pd 110/12-8 

zo dňa 20.12.2012. 

(2) Účelom nariadenia je zrušenie napadnutého Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1995 

o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy vrátane jeho dodatkov. 

 

Čl. 2 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 5/1995 o pravidlách 

spolunažívania v meste Krompachy vrátanie jeho dodatkov. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením 

č. 26/C.2 zo  dňa  9. apríla 2013. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli 

Mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch dňa  10. apríla 2013 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v. r. 

      primátorka mesta 

 


