
NÁVRH 

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 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 dopĺňa takto: 

1.  V článku 3a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5,6 a 7, ktoré znejú : 

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

prevádzkareň Side Kebab na adrese prevádzkarne  Národná 20, 010 01 Žilina určuje v piatok 

a v sobotu do 05.00 hod. 

 

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

prevádzkareň XXL PUB na adrese prevádzkarne Národná 20, 010 01 Žilina určuje 

v pondelok až štvrtok do 01.00 hod. a v nedeľu do 01.00 hod. 

 

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

prevádzkareň Piváreň Junior na adrese prevádzkarne Hlinská 2592/14, 010 01 Žilina určuje 

v pondelok do 02.00 hod., v utorok do 03.00 hod., v stredu a vo štvrtok do 02.00 hod.“ 

  

2.   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 

 
 


