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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

1. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019, 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 neskorších zmien 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Doteraz platné VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien v článku 3 ods. 4 písm. f 

upravovalo prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných 

priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami. Od 1.3.2019 nadobudol 

účinnosť Zákon 30/2019 Z .z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý v § 15 ods. 4 upravuje prevádzkový čas v uvedených zariadeniach. Z uvedených dôvodov 

muselo prísť k úprave VZN 5/2016. 

Medzi povinnosti podnikateľa pri zriadení prevádzkarne patrí aj ohlasovacia povinnosť 

obci. Túto povinnosť obec ukladá všeobecne záväzným nariadením. Vzhľadom k tomu, že 

VZN 5/2016 uvedenú povinnosť neukladá, mesto pristúpilo k zmene príslušného VZN, kde 

uvedenú povinnosť definuje.  

  

Úprava nemá fiškálny dopad na rozpočet mesta spočívajúci v predpokladanom navýšení 

výnosu z uvedenej dane. 

 

 

Stanovisko komisie:  

 

Návrh bol prerokovaný Komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline daný materiál prerokovať a schváliť.  
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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. .../2019 

 

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 

neskorších zmien 

 

Článok 1 

 

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 v odseku 4 sa vypúšťa písmeno f), ktorého text znie:  

„f) prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 

obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je 

časovo neobmedzený.“  

 

a písmeno g) sa tým v článku 3 v odseku 4 mení na písmeno f). 

 

2. V článku 3 sa dopĺňa odsek 8, ktorého text znie:  

„Podnikateľ je povinný oznámiť zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne na území mesta 

Žilina a určenie všeobecného prevádzkového času, prípadne zmenu všeobecného 

prevádzkového času, ako aj ukončenie činnosti prevádzkarne na území mesta Žilina, 

písomnou formou na predpísanom tlačive nachádzajúcom sa na www.zilina.sk, a to 

najneskôr 7 dní pred skutočnosťou zakladajúcou povinnosť oznámiť zriadenie 

(umiestnenie), zmenu, alebo ukončenie činnosti prevádzkarne.“ 

 

3. Ostatné ustanovenia VZN č.5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien ostávajú nezmenené. 

 

Článok 2 

 

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

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

          primátor  


