Mestské zastupiteľstvo v Ţiline na základe § 6, § 4 ods. 3. písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva všeobecne záväzné
NARIADENIE
o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Ţiliny

č. 1/1992
Čl. 1
Základné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje oblasť obchodnej činnosti na území mesta Žiliny.
Usmerňovanie obchodnej činnosti na území mesta vykonáva z poverenia primátora mesta
oddelenie podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Žiline, ktoré postupuje pri svojej
činnosti v zmysle jednotlivých článkov všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 2
Povoľovanie predajného a prevádzkové času
1. Primátor mesta prostredníctvom oddelenia podnikateľskej činnosti MsÚ v Žiline pre
zabezpečenie koordinácie podnikateľskej činnosti na území mesta povoľuje predajný,
resp. prevádzkový čas pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti obchodu,
služieb a cestovného ruchu (ďalej len podnikatelia).
2. Pri povoľovaní predajného, resp. prevádzkového času Mestský úrad vychádza
z maximálne pružnej pracovnej doby, aby boli uspokojené požiadavky podnikateľov
a hlavne potreby obyvateľov mesta a preto stanovuje:
a) Všeobecný predajný (prevádzkový) čas v prevádzkových jednotkách obchodu, služieb
a cestovného ruchu je od 05,00 hod. do 22,00 hod.
b) V prípade odbytových stredísk môže OPČ MsÚ po vyjadrení výboru príslušnej
mestskej časti predĺžiť prevádzkový čas.
3. Podnikateľ je povinný písomne navrhnúť predajný (prevádzkový) čas na odsúhlasenie
MsÚ, oddelenie podnikateľskej činnosti, a to 48 hodín pred otvorením prevádzkovej
jednotky.
4. Minimálny predajný čas v prevádzkových jednotkách so základným potravinárskym
sortimentom navrhuje prevádzkovateľ, po písomnom vyjadrení príslušného výboru
mestskej časti.
Čl. 3
Predajný čas v stánkoch bez ohľadu na ich sortiment musí byť odsúhlasený príslušným
výborom mestskej časti.

Čl. 4
UZAVRETIE PREVÁDZKOVEJ JEDNOTKY
Postup pri uzavretí prevádzkovej jednotky fyzických a právnických osôb podnikajúcich
v oblasti obchodu, služieb a cestovného ruchu je nasledovný:
1. Dlhodobé uzavretie prevádzkovej jednotky nad 24 hodín z dôvodu adaptácie, deratizácie,
čerpanie dovolenky a pod. je majiteľ, prípadne vedúci prevádzkovej jednotky povinný
nahlásiť na mestský úrad oddelenie podnikateľskej činnosti najneskôr 3 dní pred
plánovaným uzavretím.
2. Na krátkodobé uzavretie prevádzkovej jednotky dôvodu technických príčin apod. je
potrebné písomné povolenie Mestského úradu.
3. Podnikateľ je povinný vyvesiť oznámenie o uzavretí prevádzkovej jednotky s písomným
povolením mestského úradu 48 hod. pred uzavretím prevádzkovej jednotky.
4. Oznámenie o uzavretí prevádzkovej jednotky obsahuje:
- dôvod uzavretia prevádzkovej jednotky
- termín zatvorenia a otvorenia
- pečiatka a podpis podnikateľa
- pečiatku a podpis zástupcu mestského úradu, odd. podnikateľskej činnosti.
Čl. 5
NÁHRADNÝ PREDAJ
1. V prípade uzavretia prevádzkovej jednotky fyzickej, alebo právnickej osoby podnikajúcej
v oblasti predaja základných potravín vzniká pre podnikateľa povinnosť zabezpečiť
náhradný predaj a oznámiť to aj MsÚ – odd. podnikateľskej činnosti.
2. Náhradný predaj znamená:
a) zabezpečenie predaja potravín v danom zariadení v obmedzenej dobe
b) zabezpečenie rozšíreného množstva základných potravín v najbližšom zariadení.
3. Mestský úrad môže v odôvodnených prípadoch upustiť od zabezpečenia náhradného
predaja.
Čl. 6
PORUŠENIE VEREJNÉHO PORIADKU A ZNEČISŤOVANIE ŢIVOTNÉHO
PROSTREDIA
1. V prípade, že podnikateľská činnosť a dôsledky tejto činnosti ovplyvňujú verejný
poriadok a životné prostredie, môže MsÚ, odd. podnikateľskej činnosti na základe
požiadaviek výborov mestských častí skrátiť podnikateľovi stanovený predajný čas
a v krajnom prípade i podať živnostenskému úradu návrh na zrušenie živnostenského
oprávnenia.
2. Ak pri predaji alkoholu v spotrebiteľskom balení kupujúci budú tento konzumovať priamo
pri predajnom stánku, znečisťovať životné prostredie a vzbudzovať verejné pohoršenie,
môže MsÚ, odd. podnikateľskej činnosti zakázať predaj alkoholu a v odôvodnených
prípadoch (sústavné porušovanie tohto nariadenia) zrušiť právo užívania verejného
priestranstva.
3. V prevádzkových jednotkách umiestnených v budovách je zakázané predávať alkoholické
nápoje na konzumáciu smerom do verejného priestranstva.

Čl. 7
SPOLOĆNÉ USTANOVENIA
1. Pružnosť v stanovení predajného času sa prejavuje v reagovaní na požiadavky
obyvateľov, pričom sa má vychádzať z princípu:
- skrátiť obedňajšiu prestávku
- predĺžiť predaj v popoludňajších hodinách a počas dní pracovného voľna
- zabezpečiť vybrané služby a obchodné činnosti aj v dňoch pracovného pokoja a počas
sviatkov
2. V záujme orientácie obyvateľov je podnikateľ povinný umiestniť na viditeľnom mieste
z vnútornej strany prevádzkovej jednotky odsúhlasenú predajnú alebo prevádzkovú dobu,
obchodné meno, sídlo podnikateľa.
Čl. 8
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
 mestská polícia
 pracovníci MsÚ
 poslanci mestského zastupiteľstva
 členovia komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu
 členovia podnikateľskej komisie
Čl. 9
POKUTY
Porušovanie ustanovení tohto nariadenia sa stíha a môže byť posudzované ako priestupok
v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb.
Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6. februára 1992.
Účinnosť nadobúda dňom 22. 12. 1992.
Ing. Miroslav A d á m e k, v. r.
prednosta Mestského úradu v Žiline

Ing. Ján S l o t a, v. r.
primátor mesta Žiliny

