
 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli MČ Košice - Sídlisko KVP dňa : 2.9.2015 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli  MČ Košice - Sídlisko KVP dňa: 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice  -  Sídlisko KVP v  súlade s  § 4 ods. 3 písm. d) 

a  písm. i) a § 6  zákona  SNR  číslo 369 / 1990  Zb. o  obecnom  zriadení  v  znení  zmien 

a doplnkov a § 14 ods. 3 písm. a)  zákona  SNR  číslo 401 / 1990 Zb. o meste Košice v platnom 

znení  vydáva  toto 

 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie č.9/2015 
 

o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na 

území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1.  Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (ďalej len „mestská časť“). 

 

2.  Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré 

prevádzkujú na území mestskej časti prevádzkarne obchodu a služieb podľa  osobitných 

predpisov. 
 

3.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkový čas  trhových miest a ambulantný predaj, 

ktorý je upravený v trhovom poriadku. 

  

 

 

II. 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

 

1. Prevádzková doba pre prevádzkarne obchodu 

 

a/ V prevádzkarňach s predajom potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru 

umiestnených v obytných budovách je stanovené maximálne rozpätie prevádzkovej doby v čase: 

 

denne  od 06.00 do 21.00 h. 

 

b/ V prevádzkarňach s predajom potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru 

umiestnených mimo  obytných budov je stanovené maximálne rozpätie prevádzkovej doby 

v čase: 

 

denne  od 05.00 do 22.00 h. 

 



 

 

c/ V prevádzkarňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín je stanovené 

maximálne rozpätie prevádzkovej doby v čase: 

 

denne  od 05.00 do 22.00 h. 

 

d/ V prevádzkarňach s predajom pohonných hmôt a v lekárňach je stanovené rozpätie 

prevádzkovej doby v čase: 

denne  od 0.00 do 24.00 h. 

 

 

 

2. Prevádzková doba pre prevádzkarne služieb 

 

a/  V prevádzkarňach poskytujúcich služby, ktoré sú  umiestnené v obytných budovách je 

stanovené maximálne rozpätie prevádzkovej doby v čase: 

 

denne od   7.00 do 21.00 h. 

 

b/  V prevádzkarňach poskytujúcich služby, ktoré sú  umiestnené  mimo obytných budov je 

stanovené maximálne rozpätie prevádzkovej doby v čase: 

 

denne od  5.00  do 22.00 h. 

 

c/   V prevádzkarňach poskytujúcich ubytovacie služby, je stanovené rozpätie prevádzkovej doby 

v čase: 

denne od  0.00 do 24.00 h. 

 

 

 

3. Prevádzkový režim v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou a prevádzka letných 

exteriérových sedení 

 

a/  V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou, ktoré sú  umiestnené v obytných budovách              

a v prevádzkarňach, ktoré sú  umiestnené mimo obytných budov, pričom sú vzdialené od budov  

s minimálne jednou bytovou jednotkou menej ako 50 m, je stanovené maximálne rozpätie 

prevádzkovej doby v čase: 

 

denne od   6.30 do 22.00 h. 

 

b/  V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou, ktoré sú  umiestnené mimo obytných budov 

a sú vzdialené od budov s minimálne jednou bytovou jednotkou viac ako 50 m,  je stanovené 

maximálne rozpätie prevádzkovej doby v čase: 

 

pondelok až štvrtok a nedeľa od   6.30 do 22.00 h. 

piatok a sobota od   6.30 do 24.00 h. 

 

c/  Prevádzka  letného exteriérového sedenia zriadeného v nadväznosti na prevádzkareň 

s pohostinskou činnosťou  môže byť zriadená v období od 1.4. – 30.10. kalendárneho roka za 

podmienky, že prevádzkovateľ je oprávnený užívať pozemok alebo terasu na zriadenie letného 

exteriérového sedenia. 

 

 



 

 

d/  Prevádzková doba letného exteriérového sedenia je stanovená v maximálnom rozpätí : 

 

denne od 8.00 do 21.30 h. 

 

 

 

4. Prevádzková doba pre prevádzkarne obchodu a služieb v tomto nariadení nešpecifikovaných 

je stanovená v rozpätí 

denne od 7.00 h. do 21.00 h. 

 

 

 

III. 

Spoločné ustanovenia 

 

1.  Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ  pred začiatkom prevádzkovania predajne alebo 

zariadenia na poskytovanie služieb si určí predajný alebo prevádzkový čas v súlade s týmto 

nariadením. 

 

 

IV. 

Prechodné ustanovenia 

 

1. Podnikatelia, ktorých  prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadenim, sú 

povinní do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu 

prevádzkarne v súlade s týmto nariadením. 

 

 

V. 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1.  Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva: 

-  Mestská polícia Košice, 

-  kontrolór mestskej časti  

-  poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

-  poverení zamestnanci mestskej časti 

  

2.  Za  porušenie tohto nariadenia môže mestská časť uložiť právnickej osobe alebo fyzickej  

osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638,- Eur v súlade s § 23 zákona  SNR  

č. 401 / 1990  Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  dňa ........................ 

 

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

 

 



 

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č.9/2006 o podmienkach 

podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach 

služieb na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP účinné od 20.09.2006 v znení neskorších 

zmien a doplnkov.  

 

4.  Podľa  tohto  nariadenia sú  povinné postupovať všetky subjekty odo dňa  jeho účinnosti. 

 

 

 

    Alfonz Halenár 

starosta 


