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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2020 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. Schváliť 

 

1. Rozšírenie vianočných trhov aj do tých mestských častí v ktorých bude prejavený 

záujem zo strany občanov.  

2. Predĺženie času trvania vianočných trhov podľa individuálneho záujmu, resp. na 

základe individuálnej žiadosti prenajímateľov do 31.12. príslušného kalendárneho 

roka  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V našom meste majú vianočné trhy dlhodobú tradíciu a každým rokom sa ich úroveň zvyšuje. 

V súčasnosti je toto podujatie realizované z veľkej časti na Mariánskom námestí a sčasti aj na 

Námestí Andreja Hlinku. 

 

Cieľom tohto materiálu je iniciovať diskusiu o možnosti rozšírenia (nejakej formy) vianočných 

trhov aj do okrajových častí mesta tam, kde by to bolo realizovateľné.  

 

Rozpočtový dopad tohto materiálu je neutrálny, keďže v tejto fáze nevyžaduje priamo žiadne 

financovanie zo zdrojov mesta. 

 

MATERIÁL 

 

Žilinské vianočné trhy patria nepochybne k top kultúrnym podujatiam nášho mesta a sú obyvateľmi 

ale aj návštevníkmi mesta hojne navštevované. 

 

Je ale fakt, že takéto pekné a významné podujatie je organizované len v centre mesta. Síce tieto 

okrajové časti mesta postupne tiež dostávajú vianočnú výzdobu; na vykúzlenie čara vianočnej 

atmosféry predsa len chýba atmosféra vianočných trhov.   

 

Predkladateľ rozumie, že v okrajových častiach nie je ani priestor ani návštevnosť, ktorá by 

„uživila“ vianočné trhy v klasickej podobe. Na druhej strane ale nepochybne aj v každej okrajovej 

časti mesta by sa dokázal nájsť priestor na umiestnenie jedného, prípadne niekoľko ďalších stánkov 

(napríklad v blízkosti „centrálneho“ vianočného stromu v danej časti), ktoré by mohli umocniť 

vianočnú atmosféru aj na týchto perifériách mesta. Nepochybne by bola takáto možnosť privítaná 

obyvateľmi, ktorí by tak nemuseli mať pocit, že väčšina podujatí sa deje len v centre mesta.- 

 

Je preto zámerom predkladateľa, aby mesto iniciatívne posúdilo realizovateľnosť tohto zámeru 

a následne s tým oboznámilo poslancov mestského zastupiteľstva tak, aby bolo možné tento zámer 

realizovať už v tohtoročnom adventnom období. 

 

Predĺžiť čas trvania vianočných trhov podľa individuálneho záujmu a na základe individuálnej 

žiadosti prenajímateľov do 31.12. z dôvodu, že prenajímatelia majú záujem prevádzkovať prenajatý 

priestor aj dlhšiu dobu a nie tak,  ako je to momentálne stanovené. Mesto Žilina necháva stánky na 

námestiach zbytočne zatvorené a neprevádzkované, odinštalovava ich až v novom roku. Posunutím 

termínu dávame priestor podnikateľom v ich podnikateľských aktivitách, ale aj občanom mesta 

Žilina na spoločné stretávanie sa. 


