
 
Dôvodová správa 

 

Vzhľadom na opakujúce sa sťažnosti a  podnety  obyvateľov na hlučnosť niektorých 
reštauračných zariadení a prevádzok, ktoré organizujú  verejné hudobné produkcie so živou 
i prísluchovou hudbou a realizujú ich aj na terasách pred prevádzkami, odporúča sa 
obmedzenie hudobných produkcií  na terasách pred prevádzkami verejného stravovania, 
reštauráciami, pubmi, barmi, výčapmi a pod. Navrhuje sa však počas letných dní predĺžiť 
možnosť hudobnej produkcie a prísluchovej hudby na terasách aj v obytnej zóne do 20.00 
a neobmedzovať do 22.00 h hudobné produkcie na terasách v rekreačných oblastiach (Púšť, 
letisko, minigolfové ihrisko). 
Iniciatívna skupina poslancov v spolupráci s MsP navrhuje preto prijať  
 

Návrh Doplnku č.2   
k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia 
 
§ 3 Prevádzkový čas  
 ods. 6 -  sa celý pôvodný text vypúšťa  
6. Pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa určuje prevádzkový čas takto: 
a) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej 
produkcie a prísluchovej hudby po 18.00 h, 
b) pred prevádzkarňou umiestnenou v obytnom a v zmiešanom území od 06.00 h do 22.00 h 
bez hudobnej produkcie po 18.00 h. 
 

 a nahrádza sa textom : 
 

6. Pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa určuje prevádzkový čas : 
a) ) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome, obytnom a zmiešanom území  v 
období od 1.1. do 15.06. a od 15.09. do 31.12. kalendárneho roka od 06.00 h do 22.00 h  
bez hudobnej produkcie a prísluchovej hudby po 18.00 h; a v období od 16.06. do 14.09. 
kalendárneho roka od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie a prísluchovej hudby po 
20.00 h. 
b) od 06.00 h do 22.00 h s možnosťou hudobnej produkcie a prísluchovej hudby pred 
prevádzkarňou umiestnenou mimo bytových domov, obytného a zmiešaného územia, t.j. 
rekreačných zónach - napr. v Lesoparku, na letisku a Letiskovej ul., v rekreačnej oblasti Púšť 
a pod. 
 
§ 9 Záverečné a prechodné ustanovenia sa na konci textu dopĺňa bod 4. 
4. Doplnok  č. 2 k VZN mesta Prievidza č.- 117/2011 bol schválený dňa 26. 06. 2012.  
uznesením Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi č. ... /12 a účinnosť nadobúda 15. dňom od 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli.  
  
 
                                                                                                JUDr. Katarína Macháčková  
                                                                                                           primátorka mesta  
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Návrh na uznesenie 
Uznesenie č.   /2012 
MsR  

I. berie na vedomie 
návrh Doplnku č. 2 k VZN č, 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia; 
 

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť 
Doplnok č. 2 k VZN č, 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa funkčného 
územia. 
 
 
Návrh na uznesenie 
Uznesenie č.   /2012 
MsZ  

I. berie na vedomie 
návrh Doplnku č. 2 k VZN č, 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia; 
 

II. schvaľuje – neschvaľuje  
Doplnok č. 2 k VZN č, 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa funkčného 
územia. 
 


