
 

            

                  MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 
NÁVRH 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  
predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy  

 

 
Návrh schválený na rokovaní mestskej rady dňa: 21.03.2017. 
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti 

podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 
a podľa ods. 3 písm. h), i) a n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. 

o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v znení neskorších predpisov  vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 - 
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 
 

Čl. 1  
 

VZN č. 397 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy 
sa mení a dopĺňa takto: 
 

(1) V Čl. 3 sa dopĺňa nový ods. (5) s nasledovným znením: 

 „(5) Akékoľvek priestorové úpravy (vrátane dovezenia akéhokoľvek 
mobiliáru) súvisiace s Vianočnými trhmi na Trojičnom námestí 
a komunikáciách spájajúcich Trojičné námestie s Bazilikou sv. Mikuláša 

je možné uskutočniť najskôr 22. novembra príslušného kalendárneho 
roka. V skoršom termíne tieto úpravy možno uskutočniť až nasledujúci 

deň po dni, kedy je v danom roku naplánovaná procesia s obrazom Panny 
Márie Trnavskej v rámci tradičnej Trnavskej novény.“ 

 

 

Čl. 2 
Účinnosť  

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. mája 2017. 

 

 

 



Mesto Trnava 
Mestský úrad v Trnave 

 
Odbor dopravy a komunálnych služieb 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy 

 
predložený na rokovanie Mestskej rady mesta Trnava, konanej dňa 21.03.2017 
 

Dátum vyvesenia návrhu VZN:         06.03.2017                     
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   16.03.2017 

 
Počet predložených pripomienok:     žiadna 
 

 

Por.

č. 

Predkladateľ Text pripomienky 1) Návrh: 

A/N 2) 

Zdôvodnenie návrhu Stanovisko mestskej rady 

k uplatnenej pripomienke 
a jeho odôvodnenie 

  

 

    

1) V prípade identickej (resp. vecne zhodnej) pripomienky uviesť len poznámku, že ide o „identickú/vecne zhodnú pripomienku ako pod por. č. .... „  
2) Uviesť  len A = návrh na prijatie pripomienky príp. N = návrh na jej zamietnutie 

 
Spracovala: Ing. Ľubica Bukovčáková, Kristína Pavlovičová 

Príloha č. 1 

k mat. č. 1.1 


