
  

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., 

 

1. 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 


