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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry          
č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení 
dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  
 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í  
Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry              
č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení 
dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  
u k l a d á 
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného 

znenia Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nitry č. 26/2007 na úradnej tabuli mesta Nitry 

T: do 10 dní 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie 

vydaného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2018 
na webovom sídle mesta Nitry 

T: do 30 dní 
K: ref. organ. 

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 
 
 
 
 



Návrh 

Dodatku č. 5 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) uznieslo na týchto zmenách 
a doplneniach Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti 
a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení 
dodatkov č. 1, 2, 3 a 4:  
 
 
 
V ustanovení § 8 ods. 3 sa vypúšťa pôvodné znenie písm. a) a nahrádza sa nasledovným znením: 
 

a) v prevádzkarňach s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné 

predajne potravín a rozličného tovaru (večierky) a v zariadeniach spoločného 

stravovania s priamym predajom na verejne prístupné miesto (napr. cez výdajný otvor) 

a1) je v dňoch pondelok – štvrtok určená v rozpätí od. 06.00 hod. do 3.00 hod. dňa 

nasledujúceho 

a2) je v dňoch piatok a sobota určená v rozpätí od. 06.00 hod. do 04.00 hod. dňa 

nasledujúceho 

a3) je v nedeľu určená v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

 
 
 
Dodatok č. 5 k VZN č. 26/2007 bol chválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 
............ uznesením č. ............. a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta Nitry, t. j. ....................... 
 
 
 
 
                         Jozef Dvonč                               JUDr. Igor Kršiak 
       primátor mesta Nitry   prednosta Mestského úradu v Nitre 
  



 
Dôvodová správa 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 25.1.2018 uznesením č. 16/2018-MZ uznieslo 
na vydaní Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry  č. 26/2007 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry. 
 
 
Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov prevádzok (večierky, rýchle občerstvenie a pod.) 
so zástupcom primátora mesta p. Vančom a prednostom MsÚ p. Kršiakom. Po uvedenom rokovaní bol 
mestu Nitra doručený dňa 26.4.2018 návrh uvedených prevádzkovateľov na prerokovanie zmeny, 
resp. úpravy znenia VZN v časti, ktorú uvedení prevádzkovatelia vnímali diskriminačne vo vzťahu 
k výkonu svojej podnikateľskej činnosti. 
 
(návrh zo dňa 26.4.2018 v prílohe) 
 
Na základe uvedeného bol spracovaný nasledovný materiál. 
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 05.06.2018 k mat. č. 1483/2018, „Návrh Dodatku 

č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti        

a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry        

v znení dodatkov č. 1,2, 3 a 4“ 
 
Mestská rada v Nitre prerokovala „Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4“  a uzn. č. 

402/2018-MR neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 

5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti 

a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry 

v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  

 

 

 
 



Návrh na prerokovanie k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode. 

Týmto by sme chceli podať návrh na prerokovanie VZN v mene podnikov 

Hami Papi s.r.o 
Vihorlatská 665/4, 94901 Nitra 
Ičo 46821180 

Bc Burger s.r.o 
Kalinčiakova 22, 94901 Nitra 
IČO 47386495 

Potraviny Sisi 
Beáta Muráriková 
Mostná 24, 94901 Nitra 
Ičo 34317376 

Pizza Piccolino 
Genova s.r.o 
Mostná 40, 94901 Nitra 
Sídlo Šrobárova 24, 05801 Poprad 
IČO 50932829 

Širin Kebab Haus 
Tayfun transport s.r.o 
Mostná 42, 94901 Nitra 
Sídlo Komárňanská 16, 94001 Nové Zámky 
Ičo 46216511 

Golden Chicken 
Zuzana Molnárová 
Mostná 44 94901 Nitra 
Sídlo Mochovská 3459/36, 93405 Levice 
IČO 44707185 

Týmto by sme chceli podať návrh v mene týchto podnikov na prerokovanie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta v 3 bode písmene b, a to na prevádzkach poskytujúcich reštauračné služby 
a večierky, ktorým je určená otváracia doba od 6.00 - 24.00. 

Máme za to že takéto všeobecne záväzne nariadenie mesta v takýchto hodinách je diskriminačné 
a zasahuje do základných práv a slobôd zaručených ústavou nakoľko viacerí z nás majú otváraciu 
dobu v neskorších hodinách a to aj od 17.00 či 20.00 nakľlko táto oblasť (staré mesto) je menej 
frekventovaná cez deň viacmenej sa dá povedať ze je to nočná oblasť a týmto nariadením sú tieto 
otváracie hodiny pre nás likvidačné. Chceli by sme podotknúť, že na hore uvedených prevádzkach, 
okrem Potravín SISI sa nepredávjú ŽIADNE alkoholické nápoje iba občerstvenie s tým že potraviny SISI 
súhlasia aby sa po určitej hodine už nepredával alkohol. 



V mene týchto prevádzok žiadame o schválenie otáracích hodín v dňoch utorok, streda, piatok 
a sobota do 5.00. A v dňoch pondelok, štvrtok do 2.00 a v Nedeľu do 1.00. Máme za to že v hore 
uvedených prevádzkach sa nepredáva žiaden alkohol čiže u nás nevzniká otuženie agesivity 
návštevníkov, práve naopak hladný človek „zlý človek" našich prevádzkach a tým že diskotéky končia 
o 4.00 ráno vyjde do ulíc veľké množstvo ľudí, ktorých kapacitne taxíky nevedia zobrat domov a tým 
by vznikali problémy na ulici, kedže by nemali kam ísť tým pádom by kričali a devastovali súkromný 
a mestský majetok a v uliciach by muselo byť nasadených viac policajných zložiek na korigovanie 
takej masy ľudí je prínosom pre mesto aby naše prevádzky pomohli rozbit túto masu ľudí čakajúcu na 
uliciach. 

A preto žiadame Mesto a poslancov mesta Nitra aby hore uvedené otváracie hodiny prerokovali 
a schválili. 

V Nitre Dňa 26.04.2018 

Kontaktná osoba Tomáš Belán 
/ 

Tel. Kontakt 0918958954 


