
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 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 

 

 

 

 

 
 


