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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

Mestská rada v Žiline 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí materiál 

prerokovať a schváliť 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, o zrušení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, voľných 

pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území 

mesta Žilina.  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 17.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie č. 

18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej 

produkcii na letných terasách na území mesta Žilina (ďalej len VZN). Predmetné VZN bolo 

napadnuté protestom prokurátora Pd 86/13-12 zo dňa 06.09.2013, ktorý sa domáhal zrušenia 

predmetného VZN, pre údajné porušenie ust. § 4 ods. 3, písm. d), i), n), §6 ods. 1 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ust. zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 

podujatiach a zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

 

Stanovisko k predmetnému protestu prokurátora je rozobraté v dokumente určenom na 

rokovanie Mestskej rady – SPRÁVA k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Žilina č. 18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných 

aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina.  

 

V rámci uvedenej správy bolo odporučené protestu prokurátora ako celku vyhovieť a 

VZN 18/2011 zrušiť.  

 

Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, pričom nebude mať negatívny 

dopad na rozpočet mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh VZN:  
Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 4 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../..... 

o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18/2011 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Žilina č. 18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, 

voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta 

Žilina. 

 

Článok 2  

Zrušovacie ustanovenia  

 

Zrušuje sa VZN č. 18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných 

aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina.  

 

 

Článok 3  

Záverečné ustanovenie  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Žilina č. 18/2011 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ................  
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o zrušení všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Žilina č. 18/2011 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, 

t.j. ...........  

 

 

 

 

 

         Ing. Igor Choma  

                primátor mesta Žilina 


