
 

NÁVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 24. 2. 2023 

Návrh VZN zverejnený  na webovom sídle mestskej časti : 24. 2. 2023 

Dátum začatia lehoty na uplatnenie pripomienky: 24. 2. 2023 

Dátum ukončenia lehoty na uplatnenie pripomienky: 6. 3. 2023 (vrátane) 

Možnosti uplatnenia pripomienok:  

- písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, 

Americká trieda, 040 13 Košice    

- elektronicky na adresu: mutah@tahanovce.sk 

- ústne do zápisnice na miestnom úrade v čase úradných hodín u Ing. Andrei Levickej, 

odd. organizačno-právne a sociálne  
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N Á V R H 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                                      
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením  (ďalej len „nariadenie “) sa určujú pravidlá 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb  na území mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce (ďalej len „mestská časť“), okrem času predaja a poskytovania služieb na trhových 
miestach. 
 
(2) Nariadenie  je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby – podnikateľov1), ktoré 
prevádzkujú na území mestskej časti  prevádzky obchodu a služieb. 
 
(3) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa prihliada na 
uspokojenie potrieb obyvateľov mestskej časti a na požiadavky podnikateľov. 
 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:  
a) prevádzkou priestor, v ktorom sa prevádzkuje obchod   alebo sa poskytujú služby 

a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, 
b) prevádzkovou dobou rozsah času predaja a rozsah času poskytovania služieb                                  

v prevádzkach,  
c) obytným územím obytné plochy viacpodlažnej zástavby a obytné plochy 

málopodlažnej zástavby, 
d) priestorovým uzavretím uzavretie miestností, z ktorých pozostáva prevádzkareň 

(zatvorenie vonkajších dverí a okien), 
e) exteriérovým sedením vonkajšia prevádzka pohostinských služieb (mimo 

uzatvoreného priestoru prevádzky) 
f) prevádzkou poskytujúcou služby pre uzavretú spoločnosť prevádzka sprístupnená len 

pre pozvaný a presne vymedzený okruh osôb bez možnosti vstupu iným osobám (napr. 
vyhradená miestnosť, zabezpečená kontrola osôb pri vstupe do prevádzky), ktoré nie 
sú súčasťou tejto súkromnej akcie (napr. svadby, rodinné oslavy); nepatria tu 
diskotéky, ani akcie, u ktorých sa pri vstupe návštevníkov vyberá vstupné alebo iný 
obdobný poplatok 

___________________________________________________________________________ 
1) §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 



§ 3 
Všeobecná prevádzková doba  

 
Za účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľov mestskej časti a poskytovania služieb 
obyvateľom mestskej časti sa určuje všeobecná prevádzková doba pre obchodné prevádzky a 
prevádzky služieb v časovom rozmedzí 6:00 – 22:00. 

 
 

§ 4 
Osobitná prevádzková doba 

 
(1)   S ohľadom na osobitosti niektorých obchodných prevádzok a prevádzok služieb sa 
odchýlne od všeobecnej prevádzkovej doby určuje v konkrétnych typoch prevádzok 
prevádzková doba nasledovne: 
 

a) v prevádzkach umiestnených v bytových domoch  pondelok – piatok: 06:00 – 22:00 

sobota – nedeľa: 08:00 – 22:00 

b) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby 
(reštaurácie, bary), ak sú tieto prevádzky po 22:00 
hod. priestorovo uzavreté,  bez hudobnej produkcie 
mimo prevádzky a bez exteriérového sedenia po 
22:00 hod. (platí len v prípade, ak nie je možné 
prevádzkovú dobu pre tento typ prevádzky určiť 
podľa písmena a) alebo c) tohto odseku)  

pondelok – štvrtok, nedeľa:  

06:00 – 24:00 

 

piatok – sobota: 06:00 – 02:00 
(nasledujúceho dňa) 

c) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby 
v obytnom území, ak sú umiestnené v rodinných 
domoch, budovách ubytovacích zariadení alebo 
samostatne stojacich garážach. Ak sú tieto prevádzky 
po 18.00 hod. priestorovo uzavreté, bez hudobnej 
produkcie mimo prevádzky a bez exteriérového 
sedenia po 18:00, platí všeobecná prevádzková doba 
podľa §3. Pre uvedené prevádzky neplatí 
neobmedzená prevádzková doba podľa ods. 2 písm. f) 

pondelok – nedeľa: 09:00 – 18:00 

d) v novinových stánkoch pondelok – nedeľa: 04:30 – 22:00 

e) v herniach  pondelok – štvrtok, nedeľa: 

10:00 – 24:00 

piatok – sobota: 10:00 – 02:00 
(nasledujúceho dňa) 

 
(2)     Prevádzková doba nie je obmedzená v nasledujúcich typoch prevádzok:  

a)   v ubytovacích zariadeniach, 
b)   na čerpacích staniciach pohonných hmôt bez exteriérového sedenia po 22:00 hod. a  
      v autoumyvárňach,  
c)   v lekárňach,  
d)   v obchodných domoch a supermarketoch mimo obytného územia,  
e)  v predajniach rýchleho občerstvenia (fast-food) mimo obytného územia bez predaja 
      alkoholických nápojov,  



f)   v prevádzkach poskytujúcich služby pre uzavretú spoločnosť (svadby, narodeniny, iné 
      oslavy...) v súlade s oznámením podľa § 5 ods. 2. Neobmedzená prevádzková doba  platí  
      pre danú prevádzku  v deň začatia poskytovania služby pre uzavretú spoločnosť do 6:00                
      hod. nasledujúceho dňa, potom platí prevádzková doba určená pre daný typ prevádzky    
 

(3) Prevádzková doba nie je obmedzená počas doby od 22:00 hod. dňa 31. decembra 
kalendárneho roka do 6:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
(4) Prevádzková doba určená pre jednotlivé prevádzky na piatok sa určuje aj na dni, ktoré 
bezprostredne predchádzajú dňom pracovného pokoja. 
 
 

§ 5 
Oznamovacia povinnosť 

 
(1)        Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 10 dní pred jej otvorením a 
5 dní pred zmenou prevádzkovej doby písomne oznámiť mestskej časti jej prevádzkovú dobu.  
 
(2)   Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 5 dní pred zmenou 
prevádzkového času podľa § 4 ods. 2 písm. f) písomne túto zmenu oznámiť mestskej časti.  
 
(3)   Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr v deň ukončenia 
prevádzkovania prevádzky túto skutočnosť písomne oznámiť mestskej časti.  
 
 

§ 6 
Prechodné ustanovenie 

 
Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní 
do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu 
prevádzky v súlade s týmto nariadením. 
 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia  

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bolo 
schválené dňa ...................na ........ zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti Košice 
Sídlisko-Ťahanovce  uznesením číslo ..............   
 
(2)      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2023  

 
 
 
 
 
 
 


