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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE
 

Uznesenie č. ____/2010


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. ___/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina.


ukladá prednostovi mestského úradu
   
vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiline č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina.
 




























 DÔVODOVÁ SPRÁVA



Tento materiál predkladám na základe požiadavky a diskusie s prevádzkovateľmi letných terás na Mariánskom námestí. 
Na základe objektívnych dôvodov si dovolím požiadať poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline o prijatie tzv. „prechodného obdobia“ na tohtoročnú sezónu. Dôvodom sú najmä výpadky z tržieb prevádzkovateľov reštauračných zariadení spôsobené dôsledkami finančnej krízy, nižšej návštevnosti a tým pádom aj znížená schopnosť investovať do novo schválených terás, čím by bolo ohrozené prevádzkovanie letných terás na Mariánskom námestí. 
Rovnako boli ešte vznesené technické pripomienky ku niektorých konštrukčným otázkam nových terás, ktoré sa ale do začiatku tohtoročnej sezóny nepodarí vyriešiť v takom čase, aby nebolo ohrozené prevádzkovanie terás od začiatku sezóny.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta.

 





























NÁVRH

Všeobecne záväznéHO nariadeniA

č. ___/2010,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina 
č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 
sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina sa mení a dopĺňa takto:

	V hlave piatej sa pred článok 11 vkladá nový článok 10a, ktorý znie:


„Článok 10a
Prechodné ustanovenia na letnú sezónu 2010

	Na Mariánskom námestí v letnej sezóne 2010 je možné pre zriadenie letnej terasy použiť pôvodné konštrukčné prvky pódia a prekrytia, ktoré boli, v súlade s podmienkami určenými vo VZN č. 2/2003, umiestnené pred objektmi číslo 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31. 


	V prípade viacerých záujemcov o prenájom časti plochy námestia za účelom zriadenia letnej terasy na Mariánskom námestí bude uprednostnený záujemca s umiestnením a konštrukčným riešením letnej terasy uvedeným v hlave druhej článku 5 tohto nariadenia.“


Čl. II

	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 15.01.2010.


	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 31.01.2010.



                   Ivan Harman
								                                       								      primátor

