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NÁVRH NA UZNESENIE 

Uznesenie č.__ /2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina, ktorým sa   dopĺňa

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

v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Ţilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

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

prevádzky sluţieb na území mesta Ţilina (ďalej len „VZN“) boli normatívne určené jednotné 

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

prevádzkového času prevádzkarní obchodu a prevádzkarní sluţieb si kaţdý podnikateľ sám 

stanovil prevádzkový čas pre kaţdú prevádzkareň. 

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

prevádzkového času podľa tohto článku môţe mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej 

prevádzke na základe odôvodnenej ţiadosti podnikateľa. 

V zmysle uvedeného bola na mestský úrad doručená ţiadosť prevádzkovateľa Sultan 

Service s.r.o., Bottova 35, 010 01 Ţilina, ktorý ţiada mestské zastupiteľstvo o zmenu rozsahu 

prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času pre prevádzku rýchleho 

občerstvenia Sultan Service s.r.o., Makovického 10, 010 01 Ţilina, a to pre deň piatok do 

05.00 nasledujúceho dňa a deň sobota do 05.00 nasledujúceho dňa. 

Všeobecný prevádzkový čas pre prevádzkarne rýchleho občerstvenia bez predaja 

a podávania alkoholu je v zmysle čl. 3 bod 4 písm. d) VZN 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. 

Dôvody predĺţenia prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času 

sú špecifikované v ţiadosti, ktorá je súčasťou materiálu. Z dôvodu určenia prevádzkového 

času tejto prevádzke nad rámec všeobecného prevádzkového času sa do návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia neuvádza v zmysle ţiadosti prevádzkový čas, ktorý neprekračuje rámec 

všeobecného prevádzkového času určeného v čl.3 VZN. 

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

republiky. 
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Mesto Ţilina 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. ..../2017, 

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

predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Ţilina 

Čl. I 

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

prevádzky sluţieb na území mesta Ţilina sa dopĺňa takto: 

1. V článku 3a sa za odsek 7  vkladá  nový odsek 8, ktorý znie:

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

prevádzkareň Sultan Service s.r.o. na adrese prevádzkarne  Makovického 10, 010 01 Ţilina 

určuje v piatok do 05.00 hod. a sobotu do 05.00 hod.“ 

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

predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Ţilina ostávajú aj naďalej

v platnosti a nezmenené.

Čl. II 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ţiline dňa

............................ 

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

tabuli mesta, t. j. od ................. 

Ing. Igor Choma 

primátor 
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