
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 579 na svojom XIII. zasadnutí dňa 12. 12. 

2016 v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  

č. 173 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú pravidlá 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice, okrem času predaja 

a poskytovania služieb na trhových miestach. 

(2) Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré 

prevádzkujú na území mesta Košice prevádzkarne obchodu alebo služieb. 

(3) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa prihliada 

na uspokojenie potrieb obyvateľov mesta a na požiadavky podnikateľov
1
. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) prevádzkou priestor, v ktorom sa vykonáva podnikateľská činnosť a ktorý je určený 

pre styk so zákazníkmi, 

b) prevádzkovou dobou rozsah času predaja a rozsah času poskytovania služieb 

v prevádzkach, 

c) obytným územím obytné plochy viacpodlažnej zástavby a obytné plochy málopodlažnej 

zástavby
2
, 

d) priestorovým uzavretím uzavretie miestností, z ktorých prevádzka pozostáva (zatvorenie 

vonkajších dverí a okien), 

e) prevádzkou, ktorá má preukázateľne zabezpečené priestory proti vibráciám a hluku, 

prevádzka, ktorá protokolom o meraní hluku vyhotovenom Úradom verejného 

zdravotníctva, resp. odborne spôsobilou osobou preukáže, že počas prevádzky v hodinách 

                                                 
1
 § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

2
 § 2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenie mesta Košice č. 39 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného 

plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice (grafická príloha č. 3 -  komplexný urbanistický návrh - 

výkres číslo 3: http://www.kosice.sk/static/upn_hsa/up_2012/V-3.pdf). 



od 24:00 do 4:00 nespôsobuje prekračovanie prípustných hodnôt hluku v súlade 

s osobitným predpisom
3
,   

f) exteriérovým sedením vonkajšia prevádzka pohostinských služieb (mimo uzatvoreného 

priestoru prevádzky). 

 

 

§ 3 

Všeobecná prevádzková doba 

 

Za účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľov mesta a poskytovania služieb 

obyvateľom mesta sa určuje všeobecná prevádzková doba pre obchodné prevádzky 

a prevádzky služieb v časovom rozmedzí 6:00 – 22:00.  

 

§ 4 

Osobitná prevádzková doba 

 

(1) S ohľadom na osobitosti niektorých obchodných prevádzok a prevádzok služieb sa 

odchýlne od všeobecnej prevádzkovej doby určuje v konkrétnych typoch prevádzok 

prevádzková doba nasledovne: 

a) v prevádzkach umiestnených v bytových domoch 6:00 – 22:00 

pondelok – piatok 

8:00 – 22:00 

sobota – nedeľa 

b) v kasínach  8:00 – 4:00 nasl. dňa 

c) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby (reštaurácie, 

bary) a herniach, ak sú tieto prevádzky a herne po 22:00 

priestorovo uzavreté, bez hudobnej produkcie mimo prevádzky 

a bez exteriérového sedenia po 22:00 

6:00 – 24:00 

pondelok – štvrtok, 

nedeľa 

6:00 – 2:00 (nasl. 

dňa) 

piatok – sobota 

d) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby v obytnom 

území, ak sú umiestnené v rodinných domoch, budovách 

ubytovacích zariadení alebo samostatne stojacich garážach. Ak 

sú tieto prevádzky po 18:00 priestorovo uzavreté, bez hudobnej 

produkcie mimo prevádzky a bez exteriérového sedenia po 

18:00, platí všeobecná prevádzková doba podľa § 3. Pre uvedené 

prevádzky neplatí neobmedzená prevádzková doba podľa ods. 3 

písm. g). 

9:00 – 18:00 

e)  v novinových stánkoch 4:30 – 22:00 

 

                                                 
3
 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 



(2) V mestskej časti Košice – Staré mesto sa vzhľadom na osobité postavenie 

a celomestský význam územia mestskej časti určuje v konkrétnych typoch prevádzok odlišne 

od ods. 1 a ods. 3 prevádzková doba nasledovne: 

a) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby (reštaurácie, 

bary) a herniach, ak sú tieto prevádzky a herne po 22:00 

priestorovo uzavreté, bez hudobnej produkcie mimo prevádzky  

a bez exteriérového sedenia po 24:00    

6:00 – 24:00 

pondelok – štvrtok, 

nedeľa 

6:00 – 4:00 nasl. dňa 

piatok – sobota 

b) v priestorovo uzavretých prevádzkach  poskytujúcich 

pohostinské služby (reštaurácie, bary), ktoré majú preukázateľne 

zabezpečené priestory proti vibráciám a hluku, bez hudobnej 

produkcie mimo prevádzky a bez exteriérového sedenia po 24:00 

6:00 – 4:00 nasl. dňa 

c) v predajniach, ktorých sortiment zahŕňa alkoholické nápoje 6:00 – 21:00 

 

(3) Prevádzková doba nie je obmedzená v nasledujúcich typoch prevádzok: 

a) v ubytovacích zariadeniach, 

b) na čerpacích staniciach pohonných hmôt bez exteriérového sedenia po 22:00 

a v autoumyvárňach, 

c) na autobusovej a železničnej stanici, 

d) v lekárňach,  

e) v obchodných domov a supermarketoch mimo obytného územia, 

f) v predajniach rýchleho občerstvenia (fast-food) mimo obytného územia bez predaja 

alkoholických nápojov, 

g) v prevádzkach poskytujúcich služby pre uzavretú spoločnosť(svadby, narodeniny, iné 

oslavy...) v súlade s oznámením podľa § 5 ods. 2. Neobmedzená prevádzková doba platí 

pre danú prevádzku v deň začatia poskytovania služby pre uzavretú spoločnosť do 6:00 

nasledujúceho dňa, potom platí prevádzková doba určená pre daný typ prevádzky. 

(4) Prevádzková doba nie je obmedzená počas doby od 22:00 hod. dňa 31. decembra 

kalendárneho roka do 06:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť  

 

(1) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 10 dní pred jej otvorením 

a 5 dní pred zmenou prevádzkovej doby písomne oznámiť mestskej časti, na území ktorej sa 

prevádzka nachádza, jej prevádzkovú dobu. 

(2) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 5 dní pred zmenou 

prevádzkového času podľa § 4 ods. 3 písm. g) písomne túto zmenu oznámiť mestskej časti, 

na území ktorej sa prevádzka nachádza.   

(3) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr v deň ukončenia 

prevádzkovania prevádzky túto skutočnosť písomne oznámiť mestskej časti, na území ktorej 

sa prevádzka nachádza. 



 

§ 6 

Pôsobnosť 

 

Toto nariadenie platí na celom území mesta Košice.  

 

 

§ 7 

Prechodné ustanovenia 

 

Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto nariadením, sú 

povinní do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú 

dobu prevádzky v súlade s týmto nariadením. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 42 o usmerňovaní ekonomickej 

a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného 

a prevádzkového času na území mesta Košice (nariadenie o usmerňovaní činností slúžiacich 

obyvateľom). 

 

§ 9 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia 

na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 19. 12. 2016 

Účinné: 3. 1. 2017 


