Mesto !adca
vydáva na základe samostatnej pôsobnosti pod!a "l. 68 Ústavy Slovenskej republiky a pod!a
§ 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona ". 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor#ích
predpisov

V"eobecne záväzné nariadenie
#. 124/2011
o podmienkach umiest$ovania, povo%ovania a prevádzkovania
sezónnych vonkaj"ích obslu&n'ch zariadení na území Mesta !adca
HLAVA PRVÁ
Úvodné ustanovenia
!lánok 1
Ú#el nariadenia
1. V#eobecne záväzné nariadenie ($alej len „nariadenie“) podrobne vymedzuje podmienky
pre umiest%ovanie, povo!ovanie a prevádzkovanie sezónnych vonkaj#ích obslu&n'ch
zariadení, pri"om re#pektuje oprávnené záujmy obyvate!ov Mesta (adca, náv#tevníkov
mesta a Mesta (adca.
!lánok 2
Rozsah platnosti
1. Toto nariadenie platí pre sezónne vonkaj#ie obslu&né zariadenia na nehnute!nostiach
vo vlastníctve Mesta (adca, ktoré pozostáva z katastrálnych území:
a) (adca,
b) Horelica.
!lánok 3
Základné pojmy
1. Sezónnym vonkaj#ím obslu&n'm zariadením sa na ú"ely tohto nariadenia rozumie
sezónne externé roz#írenie odbytovej plochy zariadení re#taura"ného, kaviarenského,
pohostinského a cukrárenského charakteru, ktoré sú zriadené v priamej väzbe na stále
prevádzky na verejn'ch priestranstvách alebo vo verejne prístupn'ch priestoroch a
plochách v Meste (adca.
2. Letnou terasou sa na ú"ely tohto nariadenia rozumie vymedzená plocha obslu&ného
zariadenia ur"ená na priamu konzumáciu v teréne alebo nad úrov%ou terénu, na pódiu a
pozostáva zo stolov, stoli"iek, prekrytia, servírovacích stolíkov, prípadne odde!ujúcich
kon#trukcií a obslu&ného pultu.

!

3. Prevádzkar%ou sa na ú"ely tohto nariadenia rozumie nebytov' priestor, pohostinské,
re#taura"né, kaviarenské alebo cukrárenské zariadenie, na ktoré bolo príslu#n'm
stavebn'm úradom vydané právoplatné rozhodnutie na ú"el u&ívania na obchod a slu&by.
Zriadená letná terasa je sú"as)ou prevádzkarne.
4. Prevádzkovate!om prevádzkarne sa na ú"ely tohto nariadenia rozumie podnikate!, ktor'
v prevádzkarni vykonáva podnikate!skú "innos), ktorá spo"íva v predaji tovaru alebo
poskytovaní slu&ieb.
5. Pe#ou zónou sa na ú"ely tohto nariadenia rozumie územie vymedzené v prílohe ". 2 tohto
nariadenia ako jadro centrálnej mestskej zóny.
6. Obslu&n'm pultom sa na ú"ely tohto nariadenia rozumie obslu&né zariadenie, ktoré
obsahuje v#etky technické prvky potrebné k prevádzke letnej terasy, ako sú priestor
na prípravu nápojov, um'vadlo, chladni"ka, servírovací materiál, nádoba na odpadky a
pod. Obslu&n' pult mô&e ma) rozmery - v'#ka max. 1150 mm, #írka max. 2400 mm a
h*bka max. 800 mm. Rie#enie obslu&ného pultu je uvedené v prílohe ". 4 tohto nariadenia.

HLAVA DRUHÁ
V"eobecné ustanovenia
!lánok 4
V"eobecné ustanovenia pre letné terasy
1. Letná terasa nesmie preká&a) riadnemu u&ívaniu územia, pe#ích zón, chodníkov,
komunikácií a priestorov, pohybu chodcov a obsluhe jednotliv'ch prevádzok, zariadení a
organizácií (zásobovanie, "istenie, odvoz odpadu, a pod.).
2. Letná terasa nesmie vytvára) preká&ky pri zabezpe"ovaní podmienok pre zásahy
v prípade nepredvídan'ch udalostí (po&iar, zásah r'chlej zdravotnej slu&by, a pod.).
3. Letná terasa musí re#pektova) mestsk' mobiliár (svietidlá, lavi"ky, smetné ko#e, a pod.).
4. Letná terasa mô&e by) umiestnená:
a) priamo na úrovni plochy verejného priestranstva,
b) nad úrov%ou plochy verejného priestranstva na samostatnej kon#trukcii pódia spravidla
vo v'#ke 200 mm (upresni) pod!a projektu).

5. Letná terasa a kon#trukcia pódia musia sp*%a) v#eobecné technické po&iadavky uvedené
vo vyhlá#ke Ministerstva &ivotného prostredia Slovenskej republiky ". 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o v#eobecn'ch technick'ch po&iadavkách na v'stavbu a
"

o v#eobecn'ch technick'ch po&iadavkách na stavby u&ívané osobami s obmedzenou
schopnos)ou pohybu a orientácie a v jej prílohe.

6. Priestor letnej terasy mô&e by) bez odde!ujúcich kon#trukcií alebo mô&e by) oddelen' od
ostatného okolia vymedzujúcimi st*pikmi, prvkami alebo zábradlím v maximálnej v'#ke
do 900 mm nad úrov%ou odbytovej plochy. Na zábradliach je mo&né umiestni) kvetinové
nádoby. Oddelenie plochy letnej terasy mô&e by) vyrie#ené aj prvkami mobilnej zelene v
keramick'ch, betónov'ch, antikorov'ch alebo dreven'ch nádobách, pri"om ich v'#ka
spolu s rastlinami v nich nesmie presiahnu) 1300 mm nad úrov%ou plochy verejného
priestranstva. Akéko!vek kon#truk"né spojenie oplotenia s dla&bou je neprípustné.
7. Prekrytie sedenia mô&e by) rie#ené slne"níkmi, pevn'mi alebo mobiln'mi markízami
alebo pevn'mi kon#trukciami. Prekrytie terasy mô&e by) rie#ené nasledovne:
a) pevnou kon#trukciou prekrytia z netextiln'ch materiálov individuálne navrhnutou
pre konkrétne odbytové zariadenie,
b) slne"níkmi z tkanej textílie, ktorá mô&e by) pogumovaná,
c) textilnou strechou (napr. celtovina, pogumovaná textília a pod.) na samostatnej
demontovate!nej kon#trukcii,
d) v'suvn'mi alebo pevn'mi markízami v prípade, ke$ obslu&ná terasa nadväzuje priamo
na prevádzkare%,
e) markízy, slne"níky a ostatné prekrytia mô&u presahova) nad pôdorysnú plochu
obslu&ného zariadenia max. 300 mm na ka&dú stranu, ak v'#ka ich spodnej hrany
nad úrov%ou plochy verejného priestranstva nie je ni&#ie ako 2300 mm,
f) v'#ka prekrytia, ktoré nepresahuje pôdorysnú plochu obslu&ného zariadenia musí by)
min. 2100 mm nad úrov%ou odbytovej plochy terasy.
8. Oplá#tenie bo"n'ch stien letnej terasy nie je prípustné, a to ani z ak'chko!vek
prieh!adn'ch materiálov.
9. V priestoroch letnej terasy sa zakazuje umiest%ova) v'"apné a iné predajné, skladovacie a
pomocné zariadenia (napr. príprava nápojov, chladiace boxy, sklady, sudy, prepravky a in'
prevádzkov' materiál) s v'nimkou mobiln'ch servírovacích vozíkov a stolíkov
neprevy#ujúcich v'#ku odde!ujúcej kon#trukcie max. do 900 mm a s v'nimkou
obslu&ného pultu.

#

10. Obslu&né pulty je prípustné umiest%ova) na letnej terase len v prípade, &e medzi letnou
terasou a prevádzkou, ku ktorej prislúcham, je verejn' priestor. Na letnú terasu jednej
prevádzky je mo&né umiestni) len jeden obslu&n' pult.
11. Napojenie letnej terasy na siete technickej infra#truktúry (voda, elektrika a pod.) bude
rie#ené v minimálnom zábere tak, aby tieto nepreká&ali a neohrozovali pohyb chodcov a
vozidiel. Siete technickej infra#truktúry nie je prípustné umiest%ova) mimo plochy letnej
terasy po teréne (napr. odpadové vody odvádza) hadicami do kanaliza"nej vpuste a pod.).
12. Obsluha letnej terasy bude zabezpe"ená z objektu, v ktorom je prevádzka umiestnená.
13. Zázemie letn'ch terás pre personál (sklad, #at%a, WC) a pre hostí (WC) bude v trvalej
prevádzke.
14. Na letn'ch terasách a ich zaria$ovacích prvkoch je zakázané umiest%ova) akéko!vek
reklamné zariadenia. Logo firmy ako sú"as) zaria$ovacích prvkov letnej terasy
(napr. na slne"níkoch, obrusoch, odde!ujúcich kon#trukciách) sa pre ú"ely tohto
nariadenia nepova&uje za reklamu.
15. Letné terasy v blízkosti obytn'ch domov je povolené umiest%ova) tak, aby bola
zachovaná vzdialenos) letnej terasy od obytn'ch domov min. 10 m v horizontálnom alebo
vertikálnom smere; uvedená vzdialenos) je nevyhnutná pre rozptyl pachov'ch látok
(napr. tabakov' dym).
16. Prevádzkovatelia letn'ch terás sú povinní zabezpe"i) poriadok, "istotu a estetickú úrove%
v bezprostrednom okolí t'chto zariadení.
17. Mimo plochu letn'ch terás sa zakazuje umiest%ova) stoly, stoli"ky, sudy, vrecia
s odpadkami, prepravky a in' prevádzkov' materiál.
18. Pri umiest%ovaní letnej terasy je zakázané znehodnocova) (nav+tava), narú#a), rozobera),
a pod.) povrchy chodníkov, spevnen'ch plôch a miestnych komunikácií.
19. Ka&dá plocha záberu verejného priestranstva musí by) v súlade s priestorov'm
vymedzením ur"en'm v povolení stavebného úradu na stavbu letnej terasy.
20. Je zakázané prevádzkova) letné terasy (konzumácia nápojov, jedál a pod.) po 22.00 hod..
21. V prípade, &e sú letné terasy ozvu"ené a aj neozvu"ené, je povinnos)ou prevádzkovate!a
zabezpe"i), aby hluk nepresiahol najvy##ie prípustné hodnoty. Povinnos)ou ka&dého, kto
pou&íva alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku a vibrácií je zabezpe"i), aby
expozícia hluku na obyvate!ov a ich prostredie neprekro"ila najvy##ie prípustné hodnoty
pre de%, ve"er a noc a sú"asne zabezpe"i) ich objektivizáciu a hodnotenie.1)
!lánok 5
Ustanovenia pre pe"iu zónu
$

1.

Letné terasy na pe#ej zóne budú rie#ené v jednotnom dizajne v modulovej skladbe
s rozmermi modulu 3400 x 3400 mm medzi ostrov"ekmi zelene a mestsk'm mobiliárom.

2.

Kon#trukcia pódia letn'ch terás bude z dreven'ch profilov, resp. drevoplastov'ch, v'plní
z prírodného dreva, resp. drevoplastu. Slne"níky budú kotvené do pódií bez zásahu
do zámkovej dla&by s v'pl%ou z transparentnej textílie.

3.

Rie#enie letn'ch terás na pe#ej zóne a vymedzenie plôch, kde je mo&né ich umiest%ova),
je uvedené v prílohe ". 3 tohto nariadenia.

4.

Priestorové rie#enie letn'ch terás na pe#ej zóne bude prevedené v zmysle prílohy ". 5a
tohto nariadenia.

5.

V "astiach pe#ej zóny, kde v'#kové pomery nevy&adujú kon#trukciu pódia mô&e by)
terasa umiestnená na umelom koberci s rozmermi typového modulu 3400 x 3400 mm.

6.

U atypick'ch modulov mô&e by) prekrytie letnej terasy pod!a konkrétnych podmienok
slne"níkmi, samonosn'mi alebo v'suvn'mi markízami.

HLAVA TRETIA
Proces povo%ovania
!lánok 6
U&ívanie nehnute%nosti za ú#elom zriadenia letnej terasy
1. Letná terasa na nehnute!nosti vo vlastníctve Mesta (adca sa umiest%uje na základe
nájomnej zmluvy uzavretej s Mestom (adca.
2. ,iadate! za ú"elom zriadenia letnej terasy po&iada Oddelenie sociálnej starostlivosti,
zdravia, b'vania a podnikate!skej "innosti Mestského úradu (adca o uzatvorenie
nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude do"asné u&ívanie nehnute!nosti vo vlastníctve
Mesta (adca. ,iados) sa podáva na predpísanom tla"ive, ktoré je uvedené v prílohe ". 1
tohto nariadenia.
3. K &iadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy je potrebné dolo&i):
a) súhlasné záväzné stanovisko Oddelenia dopravy, územného plánovania, stavebného
poriadku, v'stavby, rozvoja mesta a slu&ieb Mestského úradu (adca, vydané na
základe predlo&enej zjednodu#enej projektovej dokumentácie letnej terasy,
b) kópiu osved"enia o &ivnostenskom oprávnení, príp. v'pisu z obchodného registra,
c) stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k povoleniu prevádzkovania
letnej terasy,
%

d) záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu ,ilina (vz)ahuje sa na letné terasy,
ktoré budú zriadené pri objekte, ktor' je predmetom pamiatkovej ochrany).
4. Neoddelite!nou sú"as)ou nájomnej zmluvy uvedenej v ods. 1 a v ods. 2 tohto "lánku
nariadenia bude aj stru"n' popis technického rie#enia letnej terasy, resp. odsúhlasená
projektová dokumentácia k letnej terase.
5. Nájomná zmluva uvedená v ods. 1 a v ods. 2 tohto "lánku nariadenia sa uzatvára na jednu
sezónu, t. j. na obdobie od 1. apríla do 31. októbra príslu#ného kalendárneho roka.
6. V prípade, &e nájomná zmluva uvedená v ods. 1 a v ods. 6 tohto "lánku nariadenia bola
uzavretá na dobu krat#iu, ako je uvedené v ods. 5 tohto "lánku nariadenia, je mo&né
po&iada) o jej pred*&enie, av#ak max. na obdobie do ukon"enia sezóny, t. j. do 31. októbra
príslu#ného kalendárneho roka.

7. ,iados) o uzavretie nájomnej zmluvy uvedenej v ods. 1 a v ods. 2 tohto "lánku nariadenia
na dlh#ie obdobie, ako bolo obdobie dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve uzavretej
medzi &iadate!om a Mestom (adca za ú"elom do"asného u&ívania nehnute!nosti
vo vlastníctve Mesta (adca na ú"el zriadenia letnej terasy je potrebné poda) na Oddelenie
sociálnej starostlivosti, zdravia, b'vania a podnikate!skej "innosti Mestského úradu
(adca, najneskôr 14 dní pred uplynutím doby nájmu dohodnutej v pôvodnej nájomnej
zmluve.
!lánok 7
Povolenie stavebného úradu
1. Povolenie na zriadenie letnej terasy sa mô&e vyda) iba právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorá túto prevádzku pohostinského alebo re#taura"ného typu prevádzkuje.
2. Stavbu letnej terasy povo!uje Oddelenia dopravy, územného plánovania, stavebného
poriadku, v'stavby, rozvoja mesta a slu&ieb Mestského úradu (adca ($alej len „stavebn'
úrad“) na základe riadne podaného ohlásenia drobnej stavby, resp. &iadosti o vydanie
stavebného povolenia. Pri pochybnostiach o tom, "i pre povolenie letnej terasy posta"uje
ohlásenie stavebnému úradu alebo je potrebné stavebné povolenie, rozhoduje stavebn'
úrad.
3. K ohláseniu drobnej stavby, resp. k &iadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné
dolo&i), okrem predpísan'ch dokladov pod!a zákona ". 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn' zákon) v znení neskor#ích predpisov ($alej len
„stavebn' zákon“) aj:
a) zjednodu#enú projektovú dokumentáciu architektonického a kon#truk"ného rie#enia
letnej terasy a návrh mobiliáru,

&

b) záväzné stanovisko Oddelenia dopravy, územného plánovania, stavebného
poriadku, v'stavby, rozvoja mesta a slu&ieb Mestského úradu (adca,
c) záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu ,ilina (vz)ahuje sa na letné
terasy, ktoré budú zriadené pri objekte, ktor' je predmetom pamiatkovej ochrany),
d) doklad preukazujúci vlastnícky alebo in' právny vz)ah k nehnute!nosti, na ktorej
bude letná terasa umiestnená (napr. nájomná zmluva uzavretá s Mestom (adca),
e) súhlas Okresného riadite!stva Hasi"ského a záchranného zboru SR v (adci,
4. Zjednodu#ená projektová dokumentáciu architektonického a kon#truk"ného rie#enia letnej
terasy a návrh mobiliáru musí obsahova)
a) kópiu katastrálnej mapy v M 1:1000,
b) situáciu v M 1:500 na podklade snímky z katastrálnej mapy so zakreslením a
okótovaním,
c) architektonické a kon#truk"né rie#enie vrátane
ca) farebného rie#enia,
cb) návrhu prekrytia,
cc) návrhu rie#enia oddelenia obslu&nej plochy (zábradlia, oplotenia,
vymedzovacie st*piky, mobilná zele%, a pod.),
cd) návrhu obslu&ného pultu (ak bude zriaden') v takom rozsahu a mierke, aby
z dokumentácie bolo mo&né posúdi) v'sledn' návrh letnej terasy,
ce) "eln' poh!ad na navrhovanú terasu, ktor' bude zachytáva) susedné objekty,
návrh mobiliáru (nábytku) alebo dokumentovanie vybran'ch typov'ch prvkov
mobiliáru
formou prospektov, fotografií, a pod. vrátane farebného a
materiálového rie#enia.
5. Ak bude letná terasa zriadená priamo na spevnenej ploche, zastre#ená slne"níkmi a bude
bez prípojok sa nevy&aduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebného úradu, ale
posta"uje na jej prevádzku uzatvorenie nájomnej zmluvy uvedenej v ods. 1 a ods. 2 "lánku
6 nariadenia.
6. V jadre centrálnej mestskej zóny (príloha ". 2) sa u typov'ch modulov letn'ch terás
nevy&aduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu, ale posta"uje na jej
prevádzku uzatvorenie nájomnej zmluvy uvedenej v ods. 1 a ods. 2 "lánku 6 nariadenia.
7. Povolenie na umiestnenie letnej terasy sa vydáva na jednu sezónu, t. j. na obdobie
od 1. apríla do 31. októbra príslu#ného kalendárneho roka.

HLAVA (TVRTÁ
Spolo#né ustanovenia, kontrola, sankcie
'

!lánok 8
Spolo#né ustanovenia
1. Pri vykonávaní podnikate!skej "innosti v priestoroch letn'ch terás sú podnikatelia povinní
dodr&iava) povolen' prevádzkov' "as letnej terasy a prispôsobi) "innos) prevádzkarne
tak, aby sa po povolenom prevádzkovom "ase hostia nezdr&iavali v jej priestoroch.
Podnikatelia sú povinní dodr&iava) v#eobecne záväzné právne predpisy, ako aj príslu#né
v#eobecne záväzné nariadenia Mesta (adca.
!lánok 9
Kontrolná #innos)
1. Mesto (adca v rámci svojej pôsobnosti vytváraním vhodn'ch podmienok podporujúcich
podnikate!ské "innosti pri umiest%ovaní a prevádzkovaní letn'ch terás na území mesta
dbá na ochranu verejného zdravia s cie!om pozitívne ovplyv%ova) kvalitu &ivota a zdravie
obyvate!stva, ako aj na dodr&iavanie zásad verejného poriadku. Cie!om je kultúrny,
kvalitn' a esteticky hodnotn' vzh!ad verejn'ch priestorov a ich bezpe"né u&ívanie
obyvate!mi a náv#tevníkmi mesta.

2. Kontrolnú "innos) nad dodr&iavaním tohto nariadenia na území mesta (adca vykonávajú
a) primátor Mesta (adca,
b) poverení zamestnanci Mestského úradu (adca,
c) Útvar hlavného kontrolóra Mesta (adca,
d) Mestská polícia Mesta (adca,
e) poslanci Mestského zastupite!stva Mesta (adca v rozsahu právomocí dan'ch zákonom
". 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskor#ích predpisov.
3. Prevádzkovatelia letn'ch terás sú na území Mesta (adca povinní na vyzvanie kontrolného
orgánu preukáza) sa platn'm povolením na ich zriadenie a prevádzkovanie (záväzné
stanovisko, resp. ohlásenie drobnej stavby, resp. stavebné povolenie) a nájomnou
zmluvou uzavretou s Mestom (adca.
!lánok 10
Poru"enie povinností a sankcie
1. Poru#enia povinností sa dopustí ten, kto
a) prevádzkuje letnú terasu bez odsúhlasenia umiestnenia letnej terasy, resp. v rozpore
s odsúhlasen'm umiestnením letnej terasy,

(

b) prevádzkuje letnú terasu bez platného povolenia stavebného úradu alebo bez uzavretia
nájomnej zmluvy s Mestom (adca,
c) nepredlo&í nájomnú zmluvu uzavretú s Mestom (adca uvedenú v ods. 1 a ods. 2 "lánku
6 nariadenia a povolenie prevádzkovej doby prevádzkarne na po&iadanie osobám, ktoré sú
oprávnené vykonáva) kontrolu prevádzkarní obchodu a slu&ieb, uveden'ch v "lánku 10
ods. 2 nariadenia,
d) poru#í zákaz ambulantného predaja v priestoroch letnej terasy alebo umiestni v jej
priestoroch v'"apné alebo iné predajné vybavenie s v'nimkou obslu&ného pultu.
2. Tomu, kto koná v rozpore so stavebn'm zákonom a dopú#)a sa správneho deliktu
v zmysle ustanovenia § 106 stavebného zákona, bude príslu#n'm správnym orgánom
ulo&ená pokuta pod!a stavebného zákona.
3. Tomu, kto poru#í ustanovenia tohto nariadenia mô&u by) ulo&ené tieto sankcie
a) bloková pokuta a& do v'#ky 33 eur2), ktorá mu mô&e by) ulo&ená zamestnancom Mesta
(adca, ktor' je v pracovnom zaradení ako zamestnanec Mestskej polície Mesta (adca,3)
b) pokuta do v'#ky 6638 eur, ktorú mô&e ulo&i) právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za poru#enie ustanovení tohto nariadenia primátor Mesta (adca.
4)

HLAVA PIATA
Závere#né ustanovenia
!lánok 11
Závere#né ustanovenia
1. Toto V#eobecne záväzné nariadenie ". 124 o podmienkach umiest%ovania, povo!ovania a
prevádzkovania sezónnych vonkaj#ích obslu&n'ch zariadení na území Mesta (adca bolo
schválené uznesením Mestského zastupite!stva Mesta (adca " 152/2011 d%a 24.11.2011 a
nadobúda právoplatnos) a ú"innos) 12.12.2011.

Ing. Milan GURA
primátor mesta

)

Na základe § 6 ods.8 zákona ". 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor#ích
predpisov vyvesené d%a 25.11.2011 a zvesené d%a 12.12.2011

Odkazy:
1) Zákon ". 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektor'ch zákonov v znení zákona ". 140/2008 Z.z.
2) § 13 zákona ". 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor#ích predpisov
3) Zákon ". 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskor#ích predpisov
4) § 13 ods. 9 zákona ". 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor#ích predpisov.

Prílohy:
". 1: ,iados) o prenájom mestského pozemku za ú"elom zriadenia letnej terasy v Meste
(adca
". 2: Vymedzenie jadra centrálnej mestskej zóny
". 3: Rie#enie letn'ch terás na pe#ej zóne
". 4: Rie#enie obslu&ného pultu letnej terasy
". 5a: Vzorov' typov' modul – pôdorys
". 5b: Vzorov' typov' modul – rez
". 5c: Vzorov' typov' modul – zostava typového modulu – pôdorys
". 5d: Vzorov' typov' modul – zostava typového modulu – rezopoh!ad
". 6: Vizualizácia

!*

Príloha ".1
Mestsk' úrad !adca
Oddelenie soc. starostlivosti,
zdravia, b'vania a podn. "innosti
Námestie slobody 30
022 01 (adca

*iados) o prenájom mestského pozemku
za ú#elom zriadenia letnej terasy v Meste !adca
Obchodné meno: ..........................................................................................................

Miesto podnikania (sídlo): ........................................................................................

I(O: ........................................... Tel. ". : ................................................................

Adresa letnej terasy: ...............................................................................................................

Umiestnená pri prevádzkovej jednotke: ......................................................................................

Letná terasa je po&adovaná na obdobie: od...................................do....................................

V'mera letnej terasy v m+: ......................................

K &iadosti je potrebné dolo&i):
1. súhlasné záväzné stanovisko Oddelenia dopravy, územného plánovania, stavebného
poriadku, v'stavby, rozvoja mesta a slu&ieb Mestského úradu (adca, vydané na základe
predlo&enej zjednodu#enej projektovej dokumentácie letnej terasy,
2. kópiu osved"enia o &ivnostenskom oprávnení, príp. v'pisu z obchodného registra,
3. stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k povoleniu prevádzkovania
letnej terasy,
4. záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu ,ilina (vz)ahuje sa na letné terasy,
ktoré bude zriadené pri objekte, ktor' je predmetom pamiatkovej ochrany).

V (adci, d%a: ..............................

....................................................................
podpis a pe#iatka &iadate%a
!!
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PRÍLOHA !.3 - RIE"ENIE LETN#CH TERÁS NA PE"EJ ZÓNE
LEGENDA
HRANICA RIE!ENÉHO ÚZEMIA
TYPOV" MODUL LETNEJ TERASY
ATIPICK" MODUL LETNEJ TERASY
MIERKA 1:500
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PRÍLOHA !.3 - RIE"ENIE LETN#CH TERÁS NA PE"EJ ZÓNE
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PRÍLOHA !.5c - VZOROV" TYPOV" MODUL -ZOSTAVA
TYPOVÉHO MODULU - PÔDORYS
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PRÍLOHA !.5d - VZOROV" TYPOV" MODUL -ZOSTAVA
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PRÍLOHA !.5d - VIZUALIZÁCIA

PRÍLOHA !.5d - VIZUALIZÁCIA

Dodatok č. 1
k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 124/2011
o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania vonkajších obslužných
zariadení na území Mesta Čadca

MESTO ČADCA
podľa § 4 ods. 1, ods. 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v spojení s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ochrane verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. zn. OLP/8326/2020 vydáva tento dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu

čl. I.
Predmet Dodatku č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a
prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Čadca
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca dňa 24.11.2011 pod číslom
152/2011 sa týmto Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa takto:
dopĺňa sa článok 6a, ktorý znie následovne:
Článok 6a
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
1. V nadväznosti na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území Slovenskej republiky
od 12.03.2020, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásené v súvislosti s ochorením
COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) na území Slovenskej republiky lehoty ustanovené
v článku 6 bod 5. a bod 6. a článku 7 bod 7. Všeobecne záväzného nariadenia č. 124/2011 o
podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších
obslužných zariadení na území Mesta Čadca na obdobie roka 2021 neplatia.
2. Od 01.januára 2022 platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2011 o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných
zariadení na území Mesta Čadca v pôvodnom znení s uplatnením ustanovenia článku 6
bodu 5. a bodu 6., článku 7 bodu 7. predmetného všeobecne záväzného nariadenia.

čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 124/2011 o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
na území Mesta Čadca ostávajú nezmenené.
2. Návrh tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 124/2011 o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
na území Mesta Čadca bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Čadca a zverejnený na
webovom sídle mesta dňa 26.11.2020 a zvesený dňa 14.12.2020.
3. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 124/2011 o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
na území Mesta Čadca bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca dňa
15.12.2020 pod číslom 72/2020.
4. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 124/2011 o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
na území Mesta Čadca bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca dňa
15.12.2020 a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 15.12.2020 a zvesený dňa
13.01.2021. Účinnosť nadobúda dňa 30.12.2020.

Ing. Milan G u r a
primátor

