Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN
Všeobecne záväzné nariadenia sú právnym predpisom platným na území obce .Všetci obyvatelia obce sú povinní plniť si
povinnosti, ktoré im VZN stanovujú . Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli pri pošte a webovom sídle obce
www.kalnica.sk , kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť a uplatniť pripomienku pred schválením VZN obecným
zastupiteľstvom.
Pripomienku možno podať v lehote určenej v návrhu VZN, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia návrhu a nesmie byť kratšia
ako 10 dní.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia:

• v písomnej forme ( zaslaním poštou, alebo osobným doručením do podateľne obecného úradu
• elektronicky ( starosta@kalnica.sk)
• alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, preto je potrebné uviesť meno , priezvisko a adresu toho, kto
pripomienku uplatňuje.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienka musí
byť vecná, teda nemá skončiť vyjadrením, že nie ste spokojní, ale napíšte, čo konkrétne sa má v nariadení zmeniť
a odôvodnite prečo . Keďže pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného text , okrem odôvodnenia napíšte presné navrhované nové znenie tej časti
nariadenia, ktorú chcete zmeniť.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje
stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo
a z akých dôvodov.
Je dobré všímať si úradnú tabuľu obce a zaujímať sa o navrhované nariadenia , ktoré poslanci s dobrým úmyslom, že je
všetko v poriadku schvália a až neskôr sa ukáže, že napríklad nad situáciou, v ktorej ste Vy, nikomu nenapadlo uvažovať.
Zmeniť potom takéto nariadenie je často neporovnateľne ťažšie, ako to urobiť formou Vašej pripomienky ešte pred
schválením.

