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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Všeobecne záväzným  nariadením č.5/2016 o určení času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Žilina (ďalej len ,,VZN“)  boli normatívne určené jednotné 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. V rámci všeobecného 

prevádzkového času prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb si každý podnikateľ sám 

stanovil prevádzkový čas pre každú prevádzkareň. 

 

V zmysle článku 3 bod 6 VZN prevádzkový čas nad rámec všeobecného 

prevádzkového času podľa tohto článku môže mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej 

prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  

 

V zmysle uvedeného boli na mestský úrad doručené  štyri žiadosti prevádzkovateľov, 

ktorí žiadajú mestské zastupiteľstvo o určenie prevádzkového času nad rámec všeobecného 

prevádzkového času. Jedná sa o dve žiadosti prevádzkarní rýchleho občerstvenia bez predaja 

a podávania alkoholu, u ktorých je v zmysle čl. 3 bod 4 písm. d) VZN prevádzkový čas 

určený v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas 

určuje od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa a dve žiadosti prevádzkarní s hudobnou 

produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy, u ktorých 

je prevádzkový čas v zmysle čl. 3 bod 4 písm. e) stanovený od 06.00 hod. do 24.00 hod., 

okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 04.00 hod. 

nasledujúceho dňa.  

 

1. Žiadosť spoločnosti Romikon, s.r.o. o určenie prevádzkového času prevádzkarne 

Berlín Kebab na adrese Farská 21, 010 01 Žilina v piatok a v sobotu do 04.00 hod. 

 

2. Žiadosť spoločnosti KRAL-IA s.r.o., o určenie prevádzkového času prevádzkarne 

KRAL – Turkisch döner kebab & pizza na adrese Námestie Andreja Hlinku 1, 010 01 Žilina 

v  pondelok až štvrtok do 01.00 hod, v sobotu a v nedeľu do 05.00 hod. a v nedeľu do 01.00 

hod. 

 

3. Žiadosť spoločnosti CEGLOB s.r.o., o určenie prevádzkového času prevádzkarne 

Euforia club v dňoch utorok až sobota do 03.00 hod. 

 



 4. Žiadosť spoločnosti Universal Media, s.r.o. o  určenie prevádzkového času 

prevádzkarne enjoyclub na adrese Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina v piatok  

a v sobotu do 05.30 hod. 

 

Dôvody predĺženia prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času 

sú špecifikované v týchto žiadostiach, ktoré sú súčasťou materiálu. Z dôvodu určenia 

prevádzkového času konkrétnej prevádzke nad rámec všeobecného prevádzkového času sa do 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia neuvádza v zmysle jednotlivých žiadostí 

prevádzkový čas, ktorý neprekračuje rámec všeobecného prevádzkového času určeného v čl.3 

VZN.  

 

Do čl.3  ods.5 sa dopĺňa nová veta o možnosti využívania hygienických zariadení 

zákazníkmi letných terás, ktoré majú ustanovený prevádzkový čas letných terás do 02.00 hod. 

Podľa čl.3 ods.5 je podnikateľ povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom 

v reštauračných prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali 

v prevádzke po uplynutí prevádzkové času. Doplnením tohto ustanovenia sa predíde 

prípadným výkladovým nezrovnalostiam, kedy prevádzkarne, ktoré majú povolený 

prevádzkový čas do 24.00 (čl.3 ods.4 písm. a) ale zároveň prevádzkujú letnú terasu 

sprístupnia hygienické zariadenia a súvisiace zázemie zákazníkom letných terás. 

 

Do návrhu všeobecne záväzného nariadenia bol zapracovaný pozmeňovací návrh 

poslanca Mgr. Petra Fiabáne. Cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je zosúladiť čas 

prevádzky v špecializovaných herniach s časom prevádzky zariadení s hudobnou produkciou  

a zariadení, kde sa podávajú, alebo predávajú alkoholické nápoje. Špecializované herne 

okrem spoločenského problému spojeného s „hazardom“ ponúkajú a predávajú v čase svojej 

prevádzky alkoholické nápoje. Táto skutočnosť vytvára konkurenčnú nerovnováhu a nerieši 

zámer predmetného schváleného všeobecne záväzného nariadenia.   

 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

 

Dopad navrhovaného VZN je z pohľadu rozpočtu mesta Žilina neutrálny. 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová odporúča mestskej rade a mestskému 

 zastupiteľstvu schváliť návrhu na zmenu všeobecne záväzného nariadenia. 

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja postupuje predložený 

 materiál na mestskú radu. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh 

 všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

 záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode  a času 

 prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu 

 poslanca Fiabáne. 

 

 

 

 

 

 



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

a podľa § 6 ods. 1,  § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. ..../2016,  

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Žilina sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 3 ods. 4 sa  písmeno f)  mení nasledovne: 

,,f) prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných 

hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov, technických zariadení obsluhovaných 

priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami sa stanovuje od 06.00 hod. do 

24.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. 

nasledujúceho dňa,“ 

 

2. V článku 3 ods.5 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: 

,, Uvedené ustanovenie sa nepoužije na  čl.4 ods.1 písm. a), kedy zákazníci letných terás, 

ktoré majú stanovený prevádzkový čas do 02.00 hod., sú oprávnení využívať hygienické 

zariadenia a zázemie prevádzkarní letných terás.“ 

 

3.  Za článok 3 druhej časti sa vkladá nový článok 3a, ktorý znie: 

,,1. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre 

prevádzkareň Berlín Kebab na adrese prevádzkarne  Farská 27, 010 01 Žilina určuje v piatok 

a v sobotu do 04.00 hod. 

 

2. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre 

prevádzkareň KRAL – Turkisch döner kebab & pizza na adrese prevádzkarne Námestie 

Andreja Hlinku 1, 010 01 Žilina určuje v pondelok až štvrtok do 01.00 hod., v piatok 

a v sobotu do 05.00 hod. a v nedeľu do 01.00 hod. 

 

3. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre 

prevádzkareň Euforia club na adrese prevádzkarne Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina určuje 

v  utorok až štvrtok do 03.00 hod. 

 

4. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre 

prevádzkareň enjoyclub na adrese prevádzkarne Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina 

určuje v piatok  a v sobotu do 05.30 hod.“ 

 

4.   Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina ostávajú aj naďalej 

v platnosti a 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. od ................. 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 

 

 

 

 

 
 

 


