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NÁVRH  NA UZNESENIE : 

 

Uznesenie č.  ________ / 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. prerokovalo: 

 
 

1. Petíciu „ Za zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline  na ulici Horný val“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestu Žilina bola 8. 9. 2016 doručená petícia občanov, ktorí podpísaním petície žiadajú mesto 

Žilina o zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline na ulici Horný Val. V žiadosti 

uvádzajú zozbieraný počet podpisov 6025. Pri preverovaní všetkých priložených 241 petičných 

hárkov bolo zistené, že 2744 podpisov nespĺňalo všetky zákonom stanovené náležitosti. Po 

odpočítaní neplatných údajov zostalo platných 3277 podpisov. Veľká časť osôb podpísaných 

pod petíciou nemá trvalý pobyt na území mesta Žilina, ale aj tieto podpisy sú považované za 

platné a sú započítané do celkového množstva platných podpisov.  

Na základe takéhoto počtu odovzdaných podpisov má mesto Žilina podľa § 5d ods. 2 Zákona 

o petičnom práve č. 85/1990 Zb. povinnosť predložiť túto petíciu na prerokovanie v mestskom 

zastupiteľstve a dať zástupcom petičného výboru možnosť vystúpiť na prerokovávaní tohto 

bodu na mestskom zastupiteľstve. 

Keďže v programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline nie je predložený na rokovanie 

žiadny bod, ktorého cieľom by bolo zrušenie Starého trhoviska v Žiline, nevieme túto petíciu 

konfrontovať so žiadnym predloženým materiálom mesta Žilina. Úlohou poslancov mestského 

zastupiteľstva tak bude túto petíciu len prerokovať. 

 

Návrh bol prerokovaný v Komisii územného plánovania a výstavby a v Komisii kultúry športu 

a cestovného ruchu. V obidvoch komisiách bol schválený a odporučený na prerokovanie 

v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada na svojom rokovaní taktiež tento materiál odporučila 

na prerokovanie na novembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Žiline.  
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