
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYT ČA 

č.8/2017 zo dňa 21.09.2017, 

o pravidlách času  predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na 
území Mesta Bytča 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2016 zo dňa 
23.11.2016,  v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo v Bytči v súlade 
s ustanovením § 6 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa dňa 21.09.2017 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

Čl. I. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2016 zo dňa 23.11.2016 o pravidlách 
času  predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území Mesta Bytča, 
v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2017 zo dňa 06.02.2017, sa mení 
a dopĺňa takto : 

1. Článok 2, bod 5.znie : 

   5. Hudobnou produkciou sa rozumie zabezpečenie hudby v prevádzkarňach poskytujúcich 
reštauračné alebo pohostinské služby prevádzkovateľmi týchto prevádzkarní formou 
verejnej reprodukcie záznamu hudby pomocou technického zariadenia alebo 
umeleckým výkonom hudobníkov.“. 

 

2. Článok 4 znie : 

    Článok 4 
Určenie času predaja a času poskytovania služieb v prevádzkarňach obchodu alebo 

služieb 
 
1. Všeobecný čas predaja a poskytovania služieb v prevádzkarňach obchodu alebo služieb 

na území Mesta Bytča sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 
06,00 hod. do 22,00 hod., ak nie je v ods. 2 tohto článku nariadenia ustanovené inak. 

 
2. Všeobecný čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarňach obchodu a služieb sa 

stanovuje odlišne v nasledujúcich prípadoch:  
 

a) v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, s prevahou 
služieb ubytovania, v prevádzkarňach poskytujúcich služby a predaj tovaru na 
čerpacích staniciach pohonných hmôt, v prevádzkarňach poskytujúcich služby a 
predaj tovaru v obchodných domoch typu supermarket a hypermarket a v 
prevádzkarňach poskytujúcich zdravotnícke služby, sa určuje všeobecný čas 
predaja a čas poskytovania služieb ako časovo neobmedzený, 

 
b) v prevádzkarňach špecializovaných herní poskytujúcich prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 
obsluhovaných priamo hráčmi, s telekomunikačnými zariadeniami a videohrami, sa 
určuje čas predaja a čas poskytovania služieb v dňoch pondelok až sobota v 
časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. nasledujúceho dňa a v nedeľu od 
06,00 hod. do 24,00 hod.  

 
c) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné alebo pohostinské služby bez 

hudobnej produkcie, sa určuje čas predaja a čas poskytovania služieb v dňoch 
pondelok až štvrtok a nedeľa v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00,00 hod. a 



v dňoch piatok a sobota v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. 
nasledujúceho dňa, 

 
d) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné alebo pohostinské služby s hudobnou 

produkciou, sa určuje čas predaja a čas poskytovania služieb v dňoch pondelok až 
štvrtok a nedeľa v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod. a v dňoch piatok 
a sobota v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. nasledujúceho dňa, 

 
e) v prevádzkarňach poskytujúcich rýchle občerstvenie bez predaja a podávania 

alkoholických nápojov, sa určuje čas predaja a čas poskytovania služieb v dňoch 
pondelok až štvrtok a nedeľa v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod. a v 
dňoch piatok a sobota v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. 
nasledujúceho dňa.  

 
3. Každý prevádzkovateľ môže jednotlivo pre každú svoju prevádzkareň obchodu alebo 

služieb určiť čas predaja alebo poskytovania služieb len v rámci určeného všeobecného 
času predaja a času poskytovania služieb v prevádzkarňach obchodu a služieb na území 
Mesta Bytča podľa bodu 1. alebo 2. tohto článku. 

 

3. Článok 5 znie : 

Článok 5 
Čas predaja v prevádzkarňach letných terás a na sezónnych posedeniach pred 

vlastnou prevádzkou prevádzkovateľa 
 

V prevádzkarňach letných terás poskytujúcich reštauračné alebo pohostinské služby a 
na sezónnych posedeniach pred vlastnou prevádzkou prevádzkovateľa na území Mesta Bytča 
sa určuje čas predaja a poskytovania služieb v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí 
od 06,00 hod. do 23,00 hod.“.  

Čl. II. 

1.       Ostatné ustanovenia VZN Mesta Bytča č. 7/2016 zo dňa 23.11.2016 o pravidlách 
času predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území 
Mesta Bytča v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2017 zo 
dňa 06.02.2017 sa nemenia a neupravujú. 

2.      Návrh tohoto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie    
           občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na internetovej stránke Mesta Bytča v 
           dňoch od 31.08.2017 do 21.09.2017. 

 
3.     Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča bolo schválené uznesením MZ  
          v Bytči č. 137/2017, zo dňa 21.09.2017. 

 
4.    Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 15-tym odo dňa  
         vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Bytča. 

 

 

Bc. Miroslav Minárčik 
                  primátor Mesta Bytča 


