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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Žilina 

 

      

 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Žilina (ďalej len VZN). Predmetné VZN 

bolo napadnuté protestom prokurátora Pd 257/14/5511-6 zo dňa  18.11.2014, ktorý sa 

domáhal zrušenia predmetného všeobecne záväzného nariadenia v časti čl. 2 ods. 4,prvej 

časti, čl. 3, druhej časti, čl. 5 ods. 4, 5 ,čl.6, čl. 8, tretej časti, čl. 9, čl. 10 ods.1 a čl.11 ods.1, 

štvrtej časti VZN. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline o proteste rozhodlo uznesením č. 26/2015 zo dňa 

26.1.2015, a to tak, že v časti mu vyhovelo. Na základe uvedeného rozhodnutia preto následne 

predkladateľ predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa navrhuje zmena 

napadnutého nariadenia v intenciách uvedeného uznesenia s tým, že hoci v uznesení č. 

26/2015 nebol riešený článok 6 ods. 2 písm. b) (preukazovanie dokladu o likvidácii odpadu 

pri nočnom prevádzkovom čase), vzhľadom na to, že týmto uznesením sa navrhlo vypustiť 

analogické ustanovenie článku 5 ods. 4 písm. b)  a ods. 5 písm. b) (preukazovanie dokladu 

o likvidácii odpadu pri tzv. všeobecnom prevádzkovom čase), navrhujeme v tejto zmene 

nariadenia vypustiť aj článok 6 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b), keďže ide o rovnakú (a 

napadnutú) povinnosť. 

 

Materiál  je v súlade so Štatútom mesta Žilina a s právnym poriadkom SR.  

 

Dopad na rozpočet mesta je neutrálny  

 

 

 

 

 

 

 



  

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015,  

 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2009 o podnikateľskej činnosti 

a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina sa mení takto: 

 

 

1. V článku 3 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 5. 

2. V článku 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). 

3. V znení článku 5 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b). 

4. V článku 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).  

5. V znení článku 6 ods. 3  sa vypúšťa písmeno b). 

6. V článku 10 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú a odsek 1 sa nahrádza novým textom, ktorý 

znie: 

 „ Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia.“ 

      7.  Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina ostávajú nezmenené. 

 

Čl. II 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa ....... 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t. j.................. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor Mesta Žilina 


