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Návrh na uznesenie  

miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s platnými zákonmi              
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
s c h v a ľ u j e     

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 46, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2005 z 26.10.2005 o pravidlách času predaja v obchode          
a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja  v znení doplnku   
č. 1 schváleného uznesením č. 147 zo dňa 18.12.2008. 

v y h o v u j e  

Protestu prokurátora Pd 98/15/8803-4 zo dňa 29. 10. 2015 podanému proti časti Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 32/2005 z 26.10.2005 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja  v znení doplnku          
č. 1 schváleného uznesením č. 147 zo dňa 18.12.2008 tak, že ruší predmetné Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 32/2005 v plnom rozsahu, ktorého súčasťou sú aj protestom prokurátora napadnuté 
časti Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom ako nezákonné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa:     

Všeobecne  záväzné  nariadenie   č. 32/2005 z 26.10.2005 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja           
v znení doplnku č.1 zo dňa 18.12.2008,  nespĺňa  potrebné  zákonné  podmienky na čo upozornil 
prokurátor svojim protestom Pd 98/15/8803-4 zo dňa 29.10.2015, ktorým navrhol napadnutú časť 
a to §§ 4, 5, 6 a 8 VZN č. 32/2005 ako nezákonné zrušiť. Zároveň uviedol, že 
neexistuje  zákonná  úprava, ktorou by boli mestské časti splnomocnené svojimi  nariadeniami 
regulovať podmienky podnikania a ukladať podnikatel'om povinnosti tak, ako sú 
stanovené v predmetnom  VZN č. 32.  

Na základe vyššie  uvedeného Vám predkladáme návrh na zrušenie všeobecne záväzného 
nariadenia. Z dôvodu aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 42/1998 
o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania 
predajného a prevádzkového času na území mesta Košice, mesto pristúpilo k prehodnoteniu 
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta aj v rámci 
jednotlivých mestských častí. 

Mestu Košice sa v súčasnej situácii ako optimálne javí riešenie úpravy jedným všeobecne 
záväzným nariadením mesta, ktoré by reflektovalo rôznosť potrieb regulácie predajného 
a prevádzkového času v jednotlivých mestských častiach. Mestská časť predložila mestu Košice 
stanovisko  k návrhu úpravy určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb MČ. 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov bol návrh VZN č. 46, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2005              
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred 
rušením nočného pokoja na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom zo dňa 26.10.2005            
v znení   doplnku č.1    zo dňa 18.12.2008 vyvesený na úradnej tabuli MČ Košice – Nad jazerom 
a zverejnený na webovej stránke MČ od  9.3.2016. 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 20.3.2016                                                      
Pripomienky k návrhu VZN č. 46 vznesené neboli. 

Návrh VZN č. 46 bol prerokovaný na rokovaní miestnej rady dňa 17.3. 2016. Miestna rada 
doporučila MiZ prerokovať a schváliť Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti 
Košice – Nad jazerom č. 46, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2005 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného 
pokoja zo dňa 26.10.2005 v znení doplnku č.1 zo dňa 18.12.2008 a vyhovieť Protestu prokurátora 
Pd 98/15/8803-4 zo dňa 29. 10. 2015. 

 

 

Košice, 22. 3. 20016 

 



     N á v r h 

         Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 46 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa § 14 ods.3 písm. a) zákona 
SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 a § 11 ods.4 písm. g) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 46 

§ 1 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2005              
z 26.10.2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane 
obyvateľstva pred rušením nočného pokoja v znení doplnku č.1 schváleného uznesením č. 147     
zo dňa 18.12.2008. 

§ 2 

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

.        

 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová                                                                                                                             

             starostka  

 

 

 

 

 

 

 


