
 
Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa  a § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011,  
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 
o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších 

obslužných zariadení na území mesta Žilina 
 

Čl. I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, 
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta 
Žilina, sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Článok 7 znie nasledovne: 
Článok 7 

Podklady pre vydanie vyjadrenia Oddelenia architekta mesta 
 
1. Vyjadrenie MsÚ Žilina – Oddelenie architekta mesta (ďalej len OAM) sa vydáva na 
základe žiadosti podnikateľa - žiadateľa o zriadenie letnej terasy na nehnuteľnosti 
mesta. K žiadosti o vyjadrenie OAM je potrebné doložiť zjednodušenú projektovú 
dokumentáciu architektonického a konštrukčného riešenia letnej terasy a návrh 
mobiliáru, ktoré budú obsahovať: 
1.1. kópiu katastrálnej mapy v M 1:1000, 
1.2. situáciu v 1:500 na podklade snímky z katastrálnej mapy so zakreslením 
a okótovaním, 
1.3.  architektonické a konštrukčné riešenie vrátane: 
 - farebného riešenia, 
-  návrhu prekrytia, 
- návrhu riešenia oddelenia obslužnej plochy (zábradlia, oplotenia, vymedzovacích 
stĺpikov, mobilnou zeleňou a pod.), 
-  návrhu obslužného pultu (ak bude zriadený) a takom rozsahu a mierke, aby 
z dokumentácie bolo možné posúdiť výsledný návrh letnej terasy, 
- čelný pohľad na navrhovanú terasu, ktorý bude zachytávať susedné objekty, 
- návrh mobiliáru (nábytku) alebo dokumentovanie vybratých typových prvkov 
mobiliáru formou prospektov, fotografií a pod. vrátane farebného a materiálového 
riešenia.“ 

 
2. Vypúšťa sa článok. 8, doterajšie články 9,10,10a,11 sa označujú ako články 8,9,9a,10 

 
3. Článok 8 znie nasledovne: 

 
Článok 8 

Kontrolná činnosť 
 Prevádzkovatelia letných terás na nehnuteľnostiach  mesta Žilina sú povinní na 
vyzvanie zamestnanca Mesta Žilina preukázať sa nájomnou zmluvou s Mestom Žilina.“ 
 



 
4. V  článku 9 ods. 1 sa vypúšťa bod 1.2, doterajšie body 1.3, 1.4. sa označujú ako body. 

1.2. , 1.3. 
 

5. V  článku 9 ods. 1 bod. 1.2. sa vypúšťajú slová „uvedených v hlave IV, článok 10 ods. 
2 tohto nariadenia“ a za slová „kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb“ sa namiesto 
čiarky vkladá bodka.  
 

6. V  článku 9 sa vypúšťa ods. 2, doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 2 a doterajšie body 
3.1., 3.2. sa označujú ako body 2.1.,2.2. 
 

7. V článku 9 ods. 2 sa za slová „môžu byť uložené tieto sankcie“ vkladá čiarka a slová 
„pokiaľ sankcie neukladá osobitný zákon“ 
 

8. Ostatné ustanovenia VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina 
ostávajú nezmenené 

 
 

Čl. II 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa       
     17.10.2011. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej    
      tabuli mesta, t. j. 08.11.2011. 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Choma 
primátor mesta Žilina 
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