
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza  
 

 

 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                                                    IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41                              IČO: 318442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                     e-mail: info@prievidza.sk 

                                                                                     

Materiál MsR č. 7/2019 

Mestská rada: 18.2.2019 

Mestské zastupiteľstvo: 25.2.2019 

 
 
 
 
Názov materiálu: Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 
1 až 4.   
 
Predkladá:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta ..................................... 
 
 
Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ .............................................. 
    

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie ......................................  
 
Spracoval:  PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca ref. služieb a cest. ruchu ...................... 
 
Napísal:  PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca ref. služieb a cest. ruchu ...................... 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                  IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 5179 110, 542 69 41                              IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                    e-mail:  info@prievidza.sk 

Dôvodová správa 
 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na 
svojom zasadnutí dňa 31.05.2011 schválilo VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia. Na zasadnutí dňa 25.10.2011 prijalo jeho Doplnok č. 1, na zasadnutí 
dňa 26.06.2012 jeho Doplnok č. 2, na zasadnutí dňa 29.01.2013 Doplnok č. 3 a na 
zasadnutí dňa 22. 8. 2016 Doplnok č. 4. 

 
Od prijatia predmetného VZN uplynulo takmer 8 rokov, v dôsledku čoho pri jeho 

aplikácii v praxi nastávajú situácie, že špecifikácia ulíc mesta Prievidza podľa funkčného 
územia obsiahnutá vo VZN nie je v súlade s  funkčným využitím územia podľa územného 
plánu mesta Prievidza. Na základe uvedeného navrhujeme v rámci Doplnku č. 5 
k predmetnému VZN: 

- vypustiť z VZN „Špecifikáciu ulíc podľa funkčného územia“, ktorá je  obsiahnutá 
v závere VZN, 

- zaviesť pravidlo, že špecifikácia typu územia (funkčné využitie), kde sa 
prevádzka nachádza, sa bude určovať podľa platného územného plánu mesta 
Prievidza. 

Navrhované zmeny budú mať za následok presnejšie určenie funkčného využitia územia, 
na ktorom sa prevádzkarne nachádzajú, v dôsledku čoho bude aj určený čas predaja 
v obchode a čas prevádzky lepšie korešpondovať s charakterom tohto územia. 

 
Z dôvodu, že nie všetky prevádzkarne, nachádzajúce sa na území mesta, 

prichádzajú do kontaktu so spotrebiteľom, navrhujeme v paragrafe 2 predmetného VZN 
vypustiť časť vety, ktorá charakterizuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa uskutočňuje 
podnikateľská činnosť, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi, čím sa zároveň definícia 
pojmu prevádzkareň zosúladí so zákonnou definíciou podľa obchodného zákonníka.         
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                                                                         Návrh 
 
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
 

v y d á v a 
 

Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 117/2011 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Prievidza v znení Doplnkov č. 1 až 4.   
 
 

 

§1 

Pozmeňujúce ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V názve Všeobecne záväzného nariadenia mesta sa vypúšťa formulácia – „so 

špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia“. 
 

2. V § 2 sa v bode 2 vypúšťa časť vety „a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi“.  
 

3. V § 3 sa pridáva bod 9. v znení: „Typ územia, kde sa nachádza prevádzka, sa určuje 
podľa platného územného plánu mesta Prievidza“.  

 
4. Špecifikácia ulíc mesta Prievidza podľa funkčného územia v podobe zoznamu ulíc, 

ktorá tvorí súčasť VZN, sa z textu VZN v jeho závere vypúšťa.  
 
 

§ 2 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Doplnku č. 5 k  VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Prievidza  v znení Doplnkov č. 1 až 4 sa uznieslo MsZ 

v Prievidzi dňa 25. 02. 2019. 

2. Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Prievidza bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza od.............. 

3. Doplnok č. 5 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Prievidza  nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Prievidza. 
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4. Úplné znenie VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Prievidza  v znení Doplnkov č. 1 až 5 bude prístupné na Mestskom 

úrade v Prievidzi a na webovom sídle mesta Prievidza www.prievidza.sk. 

 

   

 

 

 

                                                                                      JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

                                                                                               primátorka mesta 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 
 

Mestská rada 

       

I. berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území mesta Prievidza  v znení Doplnkov č. 1 až 4       

    II.   odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Doplnok č. 5 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1 až 4 

 

Mestské zastupiteľstvo 

      

I.   berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1 až 4 

     II.  schvaľuje - neschvaľuje: 

          Doplnok č. 5 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
          prevádzky služieb na území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1 až 4 
 


