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NÁVRH NA UZNESENIE 

Uznesenie č.__ /2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, 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 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

prevádzky služieb na území mesta Žilina (ďalej len „VZN“) boli normatívne určené jednotné 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.  

 

K úprave VZN prichádza z dôvodu, že  za posledné obdobie boli zaznamenané  stupňujúce sa 

priestupky v nočných hodinách na uliciach Na priekope a Dolný val. Mestská polícia  Žilina 

zaznamenala od začiatku roka 2022 množstvo oznamov obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta 

a zákrokov útvaru Mestskej polície Žilina. K porušovaniu verejného poriadku pravidelne 

dochádza zväčša počas piatkových a sobotňajších nočných hodín. Bolo zaznamenané najmä 

rušenie nočného pokoja hlukom a hlasnou hudbou, znečisťovanie verejného priestranstva, 

ničenie mestského majetku, či konzumácia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. 

Na problémy s kvalitou života v tejto mestskej časti upozornili aj obyvatelia, ktorí svoje 

sťažnosti predniesli na stretnutí občanov s poslancami a primátorom mesta. Stav v uliciach 

v ranných hodinách je dokumentovaný aj fotografiami, ktoré sú prílohou tejto úpravy VZN.  

 

Vyjadrenie Mestskej polície Žilina : 

 

Útvar Mestskej polície Žilina zameriava svoje činnosti na potlačenie uvedených javov, 

s využitím všetkých dostupných, zákonom ustanovených, preventívnych a represívnych 

opatrení. Počas piatkových a sobotňajších nočných zmien vykonáva na mieste zvýšený dohľad, 

kontroly dodržiavania prevádzkového času, kontroly dodržiavania zákazu predaja alkoholu 

osobám mladším ako 18 rokov, ukladá na mieste pokuty za priestupky na úseku verejného 

poriadku a platných VZN mesta. 

Na základe uvedených činností je nutné konštatovať, že na uliciach Na priekope a Dolný val je 

zo strany Mestskej polície Žilina venovaná náležitá pozornosť. Nie je však možné vyčleniť sily 

a prostriedky na monitorovanie výlučne dvoch ulíc na území celého mesta Žilina. Z uvedených 

dôvodov súhlasíme so zmenou a doplnením VZN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1,  § 4 ods. 3 písm. i) a n), §  4 odsek 5 písm a) bod  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto 

                                                                     NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. ..../2022,  

 

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. Článok 3 bod 4 písm. a) a e)  sa menia a  znejú:   

a) v prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja 

a podávania alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo 

predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch len s akustickou alebo 

prísluchovou hudbou, v časovom rozmedzí 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 

s výnimkou ulíc Dolný val a  Na priekope, kde sa v týchto prevádzkarňach prevádzkový 

čas určuje  v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00  hod., okrem piatka a soboty, 

kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 23.00 hod.,  
 

e) v prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, 

diskotéky, tanečné zábavy a plesy sa stanovuje od 6.00 hod. do 24.00 hod. okrem 

piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. do 04.00 hod. 

nasledujúceho dňa s výnimkou ulíc Dolný val a  Na priekope, kde sa v týchto 

prevádzkarňach prevádzkový čas určuje  v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 

22.00  hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 23.00 

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 

............................ uznesením č. .................... 

 

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

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

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

                                      primátor 

 



Príloha č. 1 - Fotodokumentácia 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


