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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje: 

 

1. všeobecne záväzného nariadenia č.  /2014, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania 

a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta 

Žilina  

 

 

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“). Mestské zastupiteľstvo 

protestu prokurátora vyhovelo prijatím uznesenia č. 152/2013 na 33. Mestskom zasadnutí 

konanom dňa 4. 11. 2013. 

 

Jednou z problematických  oblastí uvedeného VZN  bolo povolenie prísluchovej hudby   

na letných terasách. Uvedený článok VZN bol zapracovaný z dôvodu, že v  roku 2011 sa na 

MsÚ, ako aj na mestskej polícii, hromadili sťažnosti týkajúce sa živej hudobnej produkcie na 

letných terasách. Išlo najmä o lokality sídlisk Solinky, Vlčince, Hájik, kde takéto ozvučenie terás 

rušilo a obťažovalo obyvateľov obytných domov  až do 22,00 hod. (povolený prevádzkový čas na 

letných terasách). Na základe týchto skutočností sme sa  rozhodli upraviť túto matériu vo VZN č. 

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

obslužných zariadení na území mesta Žilina, pričom sme dbali aj na záujmy prevádzkovateľov 

a užívateľov letných terás a poskytli sme možnosti ozvučenia terás formou prísluchovej 

a akustickej hudby. 

  

Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na doplnenie VZN č. 11/2011. 

 

 

     Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

 

 
     

 



 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa  a § 4 ods. 3 písm. 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 ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.   /2014, KTORÝM  SA  

DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 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 dopĺňa takto: 

 

 

1. Článok 3 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie: 

„Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 

zariadením alebo akustickými prístrojmi.“ 

 

2. Článok 3 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie: 

„Akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia 

zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov.“ 

 

3. Článok 4 sa dopĺňa novým odsekom 22, ktorý znie: 

„V prípade ozvučených letných terás je  povolené používať prísluchovú alebo akustickú 

hudbu.“  

 

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

a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina 

ostávajú nezmenené 

 

 

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 č.   /2014  bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa 19.05.2014. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%BD_n%C3%A1stroj


 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.   /2014  nadobúda  účinnosť 15. dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta, t.j. ................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Igor Choma 

                                                                                             primátor mesta Žilina 

 

 


