
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/

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 867
prijatým na svojom XXVII. zasadnutí dňa 25. júna l998 v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) a h) a § 6 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, §
10 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 50 ods. 3 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje:

P R V Á &nbsp Č A S Ť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len "nariadenie"/ je vytvorenie
základného rámca pre výkon niektorých základných samosprávnych funkcií podľa osobitného
predpisu, najmä v oblasti usmerňovania ekonomickej činnosti v meste, vydávania záväzných
stanovísk k investičnej činnosti v meste k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej
činnosti právnických a fyzických osôb a zaujímania stanovísk k zámerom ich činnosti, ak sa
týkajú záujmov obyvateľov a utvárania podmienok pre riadne zásobovanie 1).

1) § 4 ods. 3 písm. d) a h) zákona č. 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 2
Účel

Účelom tohto nariadenia je

a) usmerniť ekonomické a iné činnosti slúžiace obyvateľom na celom území mesta Košice tak,
aby zabezpečovali potreby obyvateľov,
b) stanoviť základné kritéria pre vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti, k
využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a
pre zaujímanie stanovísk k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov, jednotne na
celom území mesta,
c) stanoviť základné predpoklady pre riadne zásobovanie a poskytovanie služieb obyvateľom
jednotne na celom území mesta.

§ 3



Pôsobnosť

Týmto nariadením sú povinné sa riadiť orgány mesta a mestských častí ako aj všetky právnické
osoby a fyzické osoby, priamo alebo nepriamo zúčastnené na činnostiach slúžiacich
obyvateľom na území mesta Košice podľa osobitných predpisov 2).

D R U H Á &nbsp Č A S Ť
USMERŇOVANIE ČINNOSTÍ SLÚŽIACICH OBYVATEĽOM

I. O D D I E L
ŠTRUKTÚRA ČINNOSTÍ SLÚŽIACICH OBYVATEĽOM

§ 4

Subjekty podľa § 3 sú pri svojom rozhodovaní povinné dbať na rovnomerné rozloženie činností
slúžiacich obyvateľom tak, aby boli pokryté základné potreby obyvateľov mesta, utvorené
zdravé podmienky, spôsob života a práce obyvateľov mesta, chránené životné prostredie, ako
aj utvorené podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a
šport a zabezpečenie verejného poriadku 3).

2) § 4 ods. 3 písm. d) a h) zákona č. 369/l99O Zb. o obecnom zriadení.
§ 21 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb.
Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ďalšie.
3) § 4 ods. 3 písm. g) a m) zákona č. 369/1990 Zb.

Kategorizácia činností slúžiacich obyvateľom<

§ 5

Činnosti slúžiace obyvateľom vykonávané na území mesta, ku ktorým sa vyjadrujú
subjekty podľa § 3, v súlade s účelom vymedzeným v § 2 tohto nariadenia mesto delí na
tieto kategórie:

a) I. kategória - činnosti slúžiace na uspokojovanie základných alebo každodenných potrieb
obyvateľov,
b) II. kategória - činnosti slúžiace telesnému a duševnému rozvoju obyvateľov,
c) III. kategória - činnosti slúžiace na uspokojovanie sporadických alebo ojedinelých potrieb
obyvateľov, alebo slúžiace úzkemu okruhu obyvateľov,
d) IV. kategória - činnosti výrobné a skladovacie,
e) V. kategória - činnosti, ktorých sprievodným znakom je vznik protispoločenských javov,
negatívny vplyv na telesné alebo duševné zdravie obyvateľov a na verejný poriadok.



§ 6

I. kategóriu - činosti slúžiace na uspokojovanie základných alebo každodenných potrieb
obyvateľov tvoria

a) predaj v obchode
1. predaj potravín samostatne, alebo aj kombinovane s predajom tovaru podľa bodu 2. až
4.,
2. predaj mäsa, mäsových výrobkov a rýb,
3. predaj ovocia a zeleniny,
4. predaj lahôdok, pochutín a cukroviniek, potravinárskych polotovarov a občerstvenia
bez podávania alkoholických nápojov 4) na priamu konzumáciu,
5. predaj textilných výrobkov a odevov, obuvi, koženej a textilnej galantérie,
6. predaj hygienických potrieb, drogérie, lekárne, papiernictvá a pod.,
7. predaj nábytku, bytových doplnkov a potrieb pre domácnosť,
8. predajne elektrospotrebičov, svietidiel a bielej techniky
b) služby
1. čistenie šatstva a práčovne,
2. oprava obuvi, odevov, elektrospotrebičov a ďalšie opravovne,
3. holičstvo a kaderníctvo, krajčírstvo, brašnárstvo, sklenárstvo, čalúnnictvo a pod.
4. cukrárne a kaviarne, reštauračné zariadenia II. a vyššej skupiny a ďalej zariadenia
poskytujúce služby závodného stravovania, stravovania pre dôchodcov a pod.

4) § 1 zákona č. 219/1996 Z. z.

§ 7

II. kategóriu - činnosti slúžiace telesnému a duševnému rozvoju obyvateľov tvoria

a) predaj športových odevov a potrieb, prevádzkovanie športových zariadení slúžiacich širšej
verejnosti napr. ihrísk, telocviční, fittnes, plavárni a pod.,
b) predaj kníh, novín, časopisov a hračiek, kiná, knižnice, čitárne a iné kultúrne zariadenia,
domy mládeže, kluby dôchodcov a pod.,

§ 8

III. kategóriu - činnosti slúžiace na uspokojovanie sporadických alebo ojedinelých potrieb
obyvateľov, alebo slúžiace úzkemu okruhu obyvateľov tvoria

a) predaj tovaru slúžiaceho na uspokojovanie rôznych foriem individuálnej záujmovej činnosti,
napr. predaj záhradkárskych potrieb, zbraní, umeleckých predmetov, starožitností, klenôt a
pod.
b) činnosti, ktoré slúžia na pokrytie sporadických potrieb obyvateľov, napr. činnosti
psychológov, veterinárnych lekárov, advokátov, komerčných právnikov, notárov, daňových



poradcov, sporiteľní, bánk, poisťovní a pod.,
c) prevádzkovanie zariadení slúžiacich úzkemu okruhu obyvateľov, napr. organizáciam
filatelistov, kinológov, šachistov a pod.,
d) činnosti charitatívnych a humanitných inštitúcií.

§ 9

IV. kategóriu - činnosti výrobné a skladovacie tvoria

a) výrobné činnosti veľkého a stredného priemyslu,
b) menšie výrobne priamo slúžiace obyvateľom, napr. pekárne, cukrárenské výrobne,
stolárstva, kamenárstva, výrobne doplnkov a predmetov do domácnosti na zákazku a pod.
b) chovy zvierat, včelstiev a pod., pokiaľ neslúžia pre vlastnú spotrebu, ale sú vykonávané za
účelom zisku,
c) skladovacie činnosti zamerané na poskytovanie skladovacích služieb pre iné právnické alebo
fyzické osoby za účelom zisku.

§10

V. kategóriu - činnosti, ktorých sprievodným znakom je vznik protispoločenských javov,
negatívny vplyv na telesné alebo duševné zdravie obyvateľov a na verejný poriadok tvoria
najmä

a) prevádzkovanie zariadení, ktorých sortiment je zameraný na predaj tabakových výrobkov,
alkoholických nápojov a piva 4), ďalej bufety a pohostinské zariadenia III. a nižšej skupiny bez
obsluhy alebo bez podávania teplých jedál, s prevážnym podávaním alkoholických nápojov,
b) prevádzkovanie výherných prístrojov, herní s výhernými prístrojmi a prevádzkovanie
stávkových hier vykonávané v kasínach osobitne na to určených 5),
a pod.

§ 11
Základné kritéria pre výber činností slúžiacich obyvateľom

Subjekty podľa § 3 sú povinné dbať na rovnomerné rozloženie činností slúžiacich
obyvateľom a rešpektovať tieto zásady:

a) druhové a početné zastúpenie činností slúžiacich obyvateľom musí vychádzať z koncepcií
mesta, plánov rozvoja mestských častí a osobitostí konkrétnych lokalít, napr. stredu mesta,
sídlisk, lokalít s prevažne rodinnou zástavbou, a pod.,
b) vždy majú prednosť činnosti I. až III. kategórie pred činnosťami V. kategórie,
c) musí byť zachovaná početná prevaha činností I. kategórie nad ostatnými činnosťami,
d) činnosti V. kategórie môžu byť zastúpené v pomere maximálne l prevádzkové zariadenie
/napr. predajňa tabaku, alkoholických nápojov, bufet, pohostinstvo, výherný prístroj, herňa s
výhernými prístrojmi, kasíno a pod. v zmysle § 10/, na 1 000 obyvateľov,
e) žiadna z činností V. kategórie nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach,
zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a mládež, ubytovniach mládeže, zdravotníckych
zariadeniach a v budovách štátnych orgánov a cirkevných inštitúcií alebo v priestoroch



nehnuteľností vo vlastníctve cirkví a vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od nich; tým nie sú
dotknuté ďalšie obmedzenia podľa osobitných predpisov 6).
f) výrobné činnosti veľkého a stredného priemyslu, skladovacej činnosti a chov zvierat a
včelstiev môžu byť umiestnené len v okrajových častiach alebo mimo sídelných zón; v sídelných
zónach nesmú byť umiestnené ani menšie výrobné činnosti, ak by svojou prevádzkou mohli
negatívne pôsobiť na zdravie obyvateľov, životné prostredie alebo obťažovať obyvateľov
nadmerným hlukom, vibráciami, pachmi, imisiami akéhokoľvek druhu alebo rušením nočného
kľudu,
g) chov zvierat, výrobná a skladovacia činnosť nesmie byť vykonávaná v rodinnej zástavbe a
odpočinkových zónach, ako sú napríklad záhradkárske osady a pod., a v ich blízkosti.

5) § 2 písm. e) a i) zákona č. 194/1990 Zb.
6) napr.
§ 42b ods. 9 zákona č. 194/1990 Zb.
§ 2 ods. 1 písm. a) bod 3 až 5 zákona č. 219/1996 Z. z.
§ 4 a 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 36 o obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov.

II. O D D I E L
URČOVANIE PODMIENOK

§ 12
Určovanie prevádzkovej doby

Subjekty podľa § 3 v súlade s účelom vymedzeným v § 2 tohto nariadenia sú povinné
rešpektovať okrem iných povinností uložených osobitnými predpismi 8) aj nasledujúce
podmienky prevádzkovania činností:

a) u činností I. kategórie podľa § 6 písm. a) bod 1. a 2. sa určuje začiatok prevádzkového času
najneskôr od 8.00 hod., koniec najskôr o 19.00 hod. a maximálne 1 voľný deň v týždni mimo
zákonom uznaných dní pracovného pokoja 7),
b) u činností I. kategórie podľa § 6 písm. a) bod 3. až 8., písm. b) a u všetkých maloobchodných
predajní sa určuje začiatok prevádzkového času najneskôr o 10.00 hod. a koniec najskôr o
18.00 hod.,
c) u všetkých činností I. kategórie sa povoľuje prerušenie prevádzkového času na obedňajšiu
prestávku len u prevádzok s menej ako 5 zamestnancami,
d) u činností V. kategórie podľa § 10 písm. a) sa určuje začiatok prevádzkového času najskôr od
9.00 hod. a koniec najneskôr o 19.00 hod.,
e) u činností V. kategórie podľa § 10 písm. b) sa určuje začiatok prevádzkového času najskôr od
20.00 hod. a koniec najneskôr o 6.00 hod. nasledujúceho dňa.

7) § zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších
predpisov.
8) Zákon č. 194/1990 Zb.



Zákon č. 219/1996 Z. z.
Zákon č. 220/1996 Z. z. o reklame.
Zákon č. 67/1997 Z. z.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 36., a ďalšie.

§ 13

Mestské časti si v medziach tohto nariadenia bližšie upravia podmienky prevádzkovania1.
činností slúžiacich obyvateľom, s prihliadnutím na osobitosti svojej mestskej časti alebo jej
lokalít.
Všeobecne záväzné nariadenia mestských častí na usmerňovanie činností slúžiacich2.
obyvateľom na území mestských častí musia byť uvedené do súladu s týmto nariadením 9).

§ 14

Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov 10).

9) § 71 ods. 7 Štatútu mesta Košice.
10) § 23 zákona č. 401/1990 Zb, § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

T R E T I A &nbsp Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15
Účinnosť

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

&nbsp

Ing. PhD. Rudolf Schuster Dr.h.c.
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa: 30.7.1998
Účinné od: 14.8.1998
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