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NÁVRH NA UZNESENIE 

Uznesenie č. __/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. podporuje 

1. Výzvu pre kandidátky a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline a 

poslancov Žilinského samosprávneho kraja a kandidátky a kandidátov na funkciu primátora 

mesta Žilina a predsedu Žilinského samosprávneho kraja: CHCEME ŽILINU BEZ 

VIZUÁLNEHO SMOGU A NELEGÁLNEJ REKLAMY. POLITICI, PRIDAJTE SA! 

 

II. sa kolektívne zaväzuje 

1. nevyužívať na svoju vlastnú propagáciu pred nadchádzajúcimi voľbami vonkajšiu reklamu, 

najmä nelegálne billboardy, bigboardy, megaboardy, reklamné plachty a iné nelegálne 

reklamné zariadenia, 

2. pravidelne vyčleniť financie v rozpočte mesta Žilina na odstránenie aspoň 500 reklamných 

stavieb ročne, 

3. odstrániť všetky nelegálne reklamné stavby na území mesta Žilina do konca roka 2024, 

4. nevyužívať majetok mesta, najmä verejné priestranstvá, na umiestňovanie reklamných 

stavieb a reklamných zariadení okrem tých, ktoré sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Žilina. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  

V mesiaci máj 2022 sa 20 žilinských architektiek, architektov a osobností obrátilo verejnou výzvou na 

politikov a politických kandidátov do komunálnych a regionálnych volieb, aby sa zaviazali k boju proti 

vizuálnemu smogu. Keďže na pôde mestského zastupiteľstva sa téma vizuálneho smogu preberala 

niekoľkokrát a väčšina poslancov dlhodobo tejto myšlienke vyjadruje podporu, tak navrhujeme, aby 

predmetnú výzvu Mestské zastupiteľstvo v Žiline podporilo. 

 

Materiál v tejto chvíle nemá dopad na rozpočet mesta Žilina. V závislosti od konkrétnych krokov, ktoré 

sa na základe jeho schválenia navrhnú a schvália bude mať dopad v blízkej budúcnosti. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina. 
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