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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní 

všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec 

zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými 

vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu. 

 

V zmysle § 4 ods. 3 pís. h) obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob 

života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na 

zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 

umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. 

 

V súlade s § 4 ods. 3 písm. n) obec zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením 

môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

alebo na určitom mieste. 

 

Vzhľadom na nárast sťažností občanov Mesta Žiliny v súvislosti s grilovaním na 

terasách a lodžiách bytových domov a s tým súvisiace obťažovanie ostatných spoluobčanov 

dymom, parami a pachmi  ako aj v záujme trvalého zlepšenia životného prostredia,  čistoty 

a pokojného spolunažívania občanov mesta Žilina je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo v rámci 

svojej pôsobnosti zakázalo grilovať na terasách a lodžiách bytových domov. Niektorí správcovia 

bytov riešia tento problém v domovom poriadku, pričom niektoré samosprávy (napr. Prešov, 

Prievidza) aj všeobecne záväzným nariadením. 

 

Dopad navrhovaného VZN je z pohľadu rozpočtu Mesta Žilina mierne kladný, 

nakoľko v prípade nerešpektovania zákazu grilovať na terasách  a lodžiách bytových domov  

možno uložiť pokutu, ktorá je príjmom obce. 

 

Komisia územného plánovania a výstavby a Mestská rada odporučili materiál schváliť. 
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa  a § 4 ods. 3 písm. g), h), n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2011,  

 

ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţilina č. 15/2009 o udrţiavaní 

všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Ţiliny 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, 

ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny sa dopĺňa takto: 

 

1. V článku 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie: 

„10. Zakazuje sa na území mesta grilovať na otvorených balkónoch a lodžiách bytových 

domov.“   

 

2. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 15/2009 o  

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny ostávajú 

nezmenené. 

 

 

 

Čl. II 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline  

dňa .................... 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 

 

 


