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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Uznesenie č. __/2020   

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. __/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku 

na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Už dlhší čas vnímame potrebu riešiť nadmerný hluk spôsobený zábavnou pyrotechnikou 

počas sviatočných dní najmä na prelome rokov. Tento návrh má zamedziť používaniu 

pyrotechniky z kategórie F3, čiže druhu pyrotechniky, ktorá spôsobuje najviac negatív počas 

tohto obdobia, je nebezpečná pre ľudí aj zvieratá a mnohým svojím hlukom spôsobuje značné 

utrpenie. Pyrotechnika z kategórie F3 je oficiálne definovaná ako stredne nebezpečná.  

 

Som presvedčený, že každé VZN sa má dôkladne dodržiavať a myslím, že aj toto nariadenie 

by malo byť vykonateľné resp. môže sa nastaviť aj reálna kontrola a sankcie pri porušení. 

Obávam sa, že pri zákaze pyrotechniky aj kategórie F2 by došlo k efektu nerešpektovania 

tohto nariadenia a k istej šedej zóne pri prehliadaní jeho porušovania, čo by nebol dobrý 

precedens. Keď nastavíme základný systém kontroly a preukáže sa, že toto opatrenie 

nepostačuje a dostatočne nechráni zdravie ľudí a zvierat, môžeme pristúpiť k ďalším 

opatreniam.  

 

Verím, že tento návrh bude prvým zásadným krokom ku komplexnejšej zmene pri realizácii 

oficiálnych aj individuálnych osláv vo verejnom priestore v duchu vzájomnej tolerancie 

a citlivosti. 

 

 

Materiál bol prerokovaný Komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá s 

predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť. 

 

Materiál bol prerokovaný Komisiou životného prostredia, ktorá neprijala platné uznesenie pri 

prerokovaní návrhu. 
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MATERIÁL 

 

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 a § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. 

z. v znení neskorších predpisov vydáva toto: 

 

 

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie č. __/2020,  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej 

čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 20/2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene 

a poriadku na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 sa mení takto: 

 

1. V článku 6 prvej časti sa odsek 11 nahrádza nasledovným znením:  

 

„Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje na území mesta používať 

pyrotechnické výrobky kategórie F3. Zakazuje sa tiež na území mesta 

používať pyrotechnické výrobky kategórie F2  s výnimkou 1.1 a 31.1 príslušného 

kalendárneho roka.“   

 

 

2. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej 

čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 20/2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 ostávajú naďalej v 

platnosti a nezmenené. 

 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

____________. 

 

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

tabuli mesta, t. j. ____________. 

 

                                                                                               

Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                         primátor mesta Žilina 

 


