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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  schvaľuje 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania 

a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky pri ochrane 

verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. zn. OLP/8326/2020 je daný naliehavý verejný záujem 

na zabezpečení chodu prevádzok verejného stravovania a možnosti podávania pokrmov 

a nápojov v exteriérových častiach prevádzky. 

 

V zmysle dnes platného VZN je sezóna na prevádzku letných terás ohraničená dátumom 

31.10.. Nakoľko z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 nie je možné podávať 

pokrmy a nápoje v interiérových častiach prevádzok, čím prevádzkovatelia reštauračných 

zariadení prichádzajú o príjmy, rozhodlo sa mesto Žilina vyjsť prevádzkovateľom 

reštauračných zariadení v ústrety zmenou VZN o  podmienkach umiestňovania, povoľovania a 

prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina, na základe 

ktorej sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 nebude prihliadať na lehoty, obmedzujúce letnú sezónu pre 

umiestnenie letných terás a teda nájomné zmluvy na prenájom pozemkov pod letné terasy bude 

možné uzatvoriť aj na obdobie dlhšie ako do 31.10. 

 

Toto VZN sa výnimočne prijíma postupom v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení vzhľadom k skutočnosti, že sa v súvislosti s ohrozením 

verejného zdravia spôsobeného pandémiou COVID-19 jedná o mimoriadnu udalosť, resp. 

odstraňovanie jej následkov, nakoľko je v súčasnosti nevyhnutné prijať bezodkladne opatrenia, 

ktoré umožnia prevádzkam verejného stravovania podávať pokrmy a nápoje v exteriéroch 

prevádzky. V prípade neuplatnenia tejto zákonnej výnimky v postupe prijímania VZN by 

nebolo možné z časového hľadiska zachovať kontinuitu vo výkone vyššie uvedenej činnosti 

prevádzok. 

 

Tento materiál nemá priamy dopad na rozpočet mesta. 
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MATERIÁL 

 

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky  

a podľa § 4 ods. 3, §6 ods. 1  a §11  zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ...,  

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. Dopĺňa sa článok 9b, ktorý znie nasledovne:  

 

Článok 9b 

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 

 

1. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v článku 6, 

bod 5. a bod 6. neplatia. 

 

 

Čl. II 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a 

prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina ostávajú 

nezmenené. 

 

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

dňa... 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie z dôvodu, že v súvislosti s opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva  Slovenskej republiky pri ochrane verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. 

zn. OLP/8326/2020 je daný naliehavý verejný záujem na zabezpečení chodu prevádzok 

verejného stravovania a možnosti podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach 

prevádzky, nadobúda účinnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. ...  

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 

 


