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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I.  

1. vyhovuje protestu prokurátora č. k. Pd 86/13-12 zo dňa 06.09.2013 (ďalej 

len „protest“) ako celku 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 12.09.2013 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd 

86/13-12 zo dňa 06.09.2013 (ďalej len „protest“) 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 (ďalej len „VZN“).  

 

Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal (t.j. v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestské 

zastupiteľstvo), je povinný o proteste rozhodnúť a v prípade, že mu vyhovie, nezákonný 

predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so zákonom. 

 

Dôvody protestu prokurátora, ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bližšie 

uvedené v priloženej správe k protestu. 

 

SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA 

 

 Prokurátor v podanom proteste konštatuje, že z hľadiska procesu prijímania VZN 

nezistil žiadne nedostatky, avšak podľa jeho názoru prijatým VZN bolo porušené 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 a preto 

navrhuje predmetné ustanovenia VZN zrušiť.  

 

Napadnuté VZN kombinuje úpravu troch relatívne samostatných oblastí, a to:  

- postup a podmienky pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí 

- postup a podmienky pri usporadúvaní voľných pouličných aktivít 

- postup a podmienky pri hudobnej produkcii na letných terasách  

 

Značná časť námietok prokurátora bola smerovaná voči ustanoveniam upravujúcim postup 

a podmienky pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí. Napadnuté VZN odrážalo 

najmä zákonnú úpravu záväzného postupu a povinností subjektov pri usporadúvaní verejných 

kultúrnych podujatí, ktoré však priamo vyplývajú aj zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach, prípadne sumarizovalo povinnosti vyplývajúce z iných zákonných 

predpisov. Usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí zaväzovali teda už aj priamo 

príslušné zákonné normy a VZN malo hlavne deklaratórny charakter, ktorý mal plniť účel 

lepšej informovanosti verejnosti o tejto problematike. Vzhľadom na uvedené nie je potrebné 

v súčasnosti trvať na zachovaní napadnutých ustanovení VZN.  

 



Ďalšia napadnutá oblasť sa týkala úpravy voľných pouličných aktivít. Čo sa týka tejto oblasti, 

bude vhodné v dohľadnom čase problematiku upraviť v samostatnom VZN, ktoré by bolo 

venované výlučne tejto téme ako je tomu napríklad v hl. meste Bratislava, tak aby VZN 

aktuálnejšie postihlo nové prípady, ktoré sa začali v meste vyskytovať v súvislosti 

s migráciou „potulných umelcov“ z východnej Európy a pod. Inak VZN obsahovalo aj 

sumarizáciu povinností účinkujúcich, ktoré im vyplývajú z iných predpisov a sú nimi bez 

ohľadu na existenciu VZN viazaní (napr. povinnosť nepropagovať fašizmus, rasizmus, 

hanobiť rasu a pod.) Vzhľadom na uvedené nie je potrebné v súčasnosti trvať na zachovaní 

platnosti týchto ustanovení VZN.  

 

Poslednou napadnutou oblasťou je problematika hudobnej produkcie na letných terasách. 

Uvedená problematika by mala byť perspektívne a systematickejšie upravená vo VZN č. 

11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších 

obslužných zariadení na území mesta Žilina. Vzhľadom na uvedené nie je potrebné 

v súčasnosti trvať na zachovaní platnosti týchto ustanovení VZN.  

 

 

S poukazom na vyššie uvedenú argumentáciu, teda navrhujeme navrhujem 

protestu prokurátora vyhovieť a v ďalšom VZN č. 18/2011 zrušiť.   

 

 

Materiál bol prerokovaný Komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja ktorá s materiálom súhlasí a Mestskou radou s odporučením materiál schváliť.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


