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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina a to
nasledovne:
1.1
v čl. 3, ods. 4, písmeno f) sa text upraví nasledovne: prevádzkový čas
v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných
hier
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami sa stanovuje od 06.00 hod. do
24.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do
04.00 hod. nasledujúce dňa,

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 15.02.2016 schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Žilina, kde prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na
prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami
zostal ako jediný časovo neobmedzený.
Špecializované herne okrem spoločenského problému spojeného s „hazardom“ ponúkajú
a predávajú v čase svojej prevádzky alkoholické nápoje. Táto skutočnosť vytvára
konkurenčnú nerovnováhu a nerieši zámer predmetného schváleného všeobecne záväzného
nariadenia.
Cieľom navrhovanej zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia je zosúladiť čas prevádzky
v špecializovaných herniach s časom prevádzky zariadení s hudobnou produkciou
a
zariadení, kde sa podávajú, alebo predávajú alkoholické nápoje.
Vo výnimočných prípadoch bude môcť podnikateľ na základe odôvodnenej žiadosti požiadať
mestské zastupiteľstvo o určenie prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového
času určeného v nariadení. O každej takejto zmene však bude musieť vždy rozhodnúť
Mestské zastupiteľstvo prijatím všeobecne záväzného nariadenia
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Navrhovaná zmena nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.

