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Finančná a majetková komisia Mestského úradu v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 02.06.2014 o d
p o r u č i l a s c h v á l i ť VZN č.11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na
území mesta Trenčín
V Trenčíne, 16.06.2014

Dôvodová správa :
Potreba prijatia nového VZN trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín
vyplynula zo zmeny platnej legislatívy, konkrétne zo zákona č. 141/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto
novelizácia zákona nadobudne účinnosť od 01.07.2014.
Cieľom novelizácie zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
je zabezpečiť zosúladenie a aktualizáciu právnych predpisov, zvýšiť efektivitu činnosti kontrolných
orgánov a reflektovať vývoj ekonomiky Slovenskej republiky a ostatných členských štátov aj v oblasti
predaja na trhových miestach, s dôrazom na ochranu spotrebiteľa, podmienky ambulantného predaja,
predaj potravín, kontrolu, spoluprácu a koordináciu zainteresovaných orgánov pri kontrole bezpečnosti
a hygieny predaja. V predmetnom zákone a zároveň aj v predloženom návrhu VZN sa mení a spresňuje
napr. predaj húb, potravín a lesných plodov, rozsah ambulantného predaja a povinnosť používania
registračnej pokladne. Za správcu príležitostné trhu sa určuje obec. Obec zároveň aj vydáva povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
Navrhované znenie VZN upravuje v súlade s novelizovaným znením zákona o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovanie služieb určenie priestranstva príležitostného trhu, údaje o druhoch predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb
vykonávať, údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, pravidlá prenajímania prenosných
predajných zariadení, spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie, pravidlá dodržiavania čistoty a
hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky a údaje o správcovi
trhu.
Medzi najvýraznejšie zmeny v predloženom VZN patrí komplexnejšia úprava povinností predávajúcich na
trhových miestach a rozšírenie oprávnení orgánov dozoru, medzi ktoré patrí aj povinnosť osoby
oprávnenej predávať výrobky na trhových miestach predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad
o nadobudnutí predávaného tovaru, ak by nadobudli podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej
ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie. V predloženom VZN sa presne určujú
ulice, na ktorých sa budú konať príležitostné trhy a zakotvuje konkrétne príležitostné trhy, ktoré sa konajú
na území mesta Trenčín. Zároveň sa zakotvuje sortiment predávaných výrobkov a poskytovaných služieb.
Tento sortiment (a zároveň aj celé VZN) je schvaľované aj Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. VZN aj vyslovene určuje, ktoré druhy výrobkov je
zakázané predávať. V návrhu VZN sa určujú poplatky za prenájom predajných miest rozdelené do
viacerých kategórií podľa toho o aký príležitostný trh ide.
Týmto VZN sa zároveň nahradia všetky doteraz platné VZN, ktoré upravujú v súčasnosti trhové poriadky
pre jednotlivé príležitostné trhy, a to trhový poriadok pre príležitostné trhy na Farskej ulici a Mierovom
námestí a trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy
konané na území mesta Trenčín

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s § 4 ods.
3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a 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
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území
mesta Trenčín
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje trhový poriadok pre príležitostné trhy uvedené
v článku 3 ods. 3 písm. a)-i) VZN č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach na území mesta Trenčín.
2. Za trhové miesta určené pre konanie príležitostných trhov podľa čl. 1 ods. 3 písm. a.) - i.) tohto VZN sa určuje:
- Mierové námestie,
- Farská ulica,
- Štúrovo námestie,
- Sládkovičova ulica,
- Jaselská ulica
- Hviezdoslava ulica,
3. Na území mesta Trenčín sa konajú tieto príležitostné trhy:
a.) Veľkonočný jarmok - konaný v týždni pred Veľkou nocou, a to od pondelka do stredy; miesto konania:
Mierové námestie, ulica Farská, so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie
služieb občerstvenia.
b.) Trenčiansky majáles – konaný v dňoch 30.04 – 02.05.; miesto konania: Mierové námestie, ulica Farská, so
zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie služieb občerstvenia.
c.) Farmársky jarmok - každú prvú sobotu v mesiaci v období od júna až do októbra (vrátane); miesto konania:
Mierové námestie, ulica Farská, so zameraním na predaj a prezentáciu farmárskych a slovenských produktov
a výrobkov a poskytovanie služieb občerstvenia.
d.) Trhy v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne - v mesiaci september; miesto konania: Mierové námestie,
ulica Farská, so zameraním na prezentáciu a predaj tradičných remeselných a ľudovoumeleckých výrobkov a
poskytovanie služieb občerstvenia.
e.) Trhy v rámci podujatia Trenčiansky Biojarmok – konaný v mesiaci september; miesto konania: Mierové
námestie, so zameraním na prezentáciu a predaj biopotravín, gazdovských produktov a výrobkov s označením
Tradície Bielych Karpát a poskytovanie služieb občerstvenia.
f.) Čaro Vianoc vrátane zlatej nedele v mesiaci december v dňoch od 1.12. až 31.12.; miesto konania: Mierové
námestie, ulica Farská, so sortimentom predaja
ľudovoumeleckých výrobkov,
vianočných výrobkov
a poskytovanie služieb občerstvenia
g.) Trenčianske vianočné trhy v mesiaci december v dňoch od 1.12. až 23.12.; miesto konania: Mierové
námestie, Farská ulica, so sortimentom predaja
ľudovoumeleckých výrobkov,
vianočných výrobkov
a poskytovanie služieb občerstvenia a na Štúrovom námestí, Jaselskej ulici, Sládkovičovej a Hviezdoslavovej
ulice v mesiaci december so sortimentom spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, hračky a poskytovanie služieb a občerstvenia.
h.) Trhy v rámci podujatia Trenčianske historické slávnosti – konané od pondelka do piatku v týždni pred
Trenčianskymi hradnými slávnosťami, obvykle v období posledného júlový týždeň – prvý augustový týždeň,

miesto konania: Mierové námestie, so zameraním na prezentáciu a predaj tradičných ľudovoumeleckých
výrobkov a výrobkov historických remesiel a poskytovanie služieb občerstvenia.
i.) Iné príležitostné trhy v priebehu roka na Mierovom námestí, realizované s podporou mesta v spolupráci s
útvarom kultúrno-informačných služieb predovšetkým počas festivalov a iných slávnostných príležitostí.
4. Príležitostné trhy sa konajú v uvedených termínoch s časom predaja obvykle od 10,00 hod. do 18,00 hod., ak nie je
v Organizačnom zabezpečení príležitostných trhov určené inak.
5. Správu príležitostných trhov vykonáva Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín, Soblahovská 65, 912
50 Trenčín v spolupráci s Útvarom kultúrno-informačných služieb Mestského úradu v Trenčíne. Povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu vydáva Mesto Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru
Mestského úradu v Trenčíne.
6.Trhové dni, prevádzkový čas počas konania jednotlivých príležitostných trhov, výšku nájomného za predajné
zariadenie a ostatné organizačno-technické náležitosti určí Trhový poriadok, ktorý musí byť v súlade s účinným VZN
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území mesta Trenčín a účinným VZN o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 2
Oprávnenie na predaj
1. Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov.
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
lesné plodiny podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
2. Na príležitostných trhoch nesmú predávať osoby mladšie ako 18 rokov.
3. Predajné miesto a predajné zariadenie môže využívať len subjekt, ktorému bolo správcom pridelené.
Článok 3
Podmienky predaja
1. Druhy povolených predávaných výrobkov, ponúkaných služieb a predvádzaných tradičných remeselníckych
postupov na trhovom mieste: Mierové námestie a Farská ulica:
a.) tradičné ľudové a remeselnícke výrobky /napr. pletené prútené a lykové náradie a náčinie, dekoratívne predmety
zo šúpolia a iných materiálov, vianočné ozdoby, veľkonočné ozdoby, ozdoby zo suchých kvetov, výrobky z vosku,
kože, ľudové hračky, maľby, kresby, autorské textílie, keramické a iné výrobky a pod./,
b) tradičné potravinárske výrobky /napr. medovníky, medovina, mliečne výrobky, trvanlivé pečivo, mäsové výrobky,
syrárske výrobky, oblátky, bylinkové čaje a pod./,
c) príprava a predaj občerstvenia /napr. rybie špeciality, grilované mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické
nápoje/
d.) ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými právnymi predpismi, orechy,
sušené ovocie, priesady a sadenice a iné produkty súvisiace so sortimentom takýchto trhov,
e) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe,
f) huby
g) pletenie košíkov a iných predmetov, tkanie, portrétovanie, veštenie, kováčstvo, drevorezbárstvo, kovolejárstvo,
výroba výrobkov podľa ods. 1 tohto poriadku aj na objednávku a pod.,
h) ostatné druhy výrobky a služby, neuvedené v tomto poriadku, možno predávať a ponúkať iba so súhlasom
organizátorov, pokiaľ svojím charakterom súvisia s charakterom programového celku, v rámci ktorého sa trh koná,
2. Druhy povolených predávaných výrobkov na trhových miestach: Štúrovo námestie, Sládkovičova, Jaselská,
Hviezdoslavova,
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky,
b) knihy,

c) vianočné stromčeky
d) trhové konzumné ryby,
e) vianočný potravinársky tovar (napr. vianočné oblátky, med, sušené ovocie a pod.),
f) ostatné výrobky, pokiaľ svojím charakterom súvisia s charakterom konania príležitostného trhu.
3. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
k) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,
l) elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, v prípade, ak v predajnom zariadení nie
sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti,
m) športové potreby,
n) o ďalších obmedzeniach predaja výrobkov či poskytovania služieb rozhodujú príslušné orgány potravinového
dozoru
4. Predávajúci je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom a adresou alebo názvom a sídlom firmy,
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
c) predávať zdravotne bezpečné a kvalitné výrobky,
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
e) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb a jeho okolie v čistote, vyprodukovaný odpad separovať, po
skončení predaja zanechať miesto predaja čisté a upratané,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) predávať výrobky správnej hmotnosti, miere alebo množstve,
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
j) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
k) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,
l) riadiť sa pokynmi organizátorov,
m) dovoz a odvoz tovaru na miesto a z miesta predaja je limitovaný nevyhnutným časom na tento úkon: dovoz v čase
dvoch hodín pred začiatkom konania trhu a odvoz konania v čase jednej hodiny po skončení trhu,
n) dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany.

Článok 4
Podmienky prenájmu predajných zariadení
1.Predajné zariadenie sa prenajíma na dobu, na ktorú má predávajúci povolenie predávať svoje výrobky počas
konania príležitostných trhov.
2. Pre predajné zariadenie je vyčlenené predajné miesto 3x3 m.
3. Poplatok za prenájom predajného zariadenia je poplatok za predajné zariadenie poskytnuté správcom trhu, alebo
v osobitných prípadoch za použitie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia.
4. Poplatok za prenájom predajného zariadenia uhradí nájomca vopred na účet prenajímateľa bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou v určenom termíne. Pri jednodňových príležitostných trhoch a vo výnimočných prípadoch
nájomca uhradí nájomné v hotovosti v deň nástupu predajcu na príležitostný trh na základe dokladu z elektronickej
registračnej pokladnice.
6. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení nájomného na kontrolné účely.

7. Ak bude uchádzačovi o predaj v oboznamovacom liste oznámené, že je potrebné poukázať na účet prenajímateľa
zábezpeku za uzamykateľný, rozoberateľný drevený stánok, vloží uchádzač o predaj na uvedený účet prenajímateľa
zábezpeku vo výške 150,- € pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Ak bude predajné zariadenie po
ukončení prenájmu odovzdané prenajímateľovi bez poškodenia, zábezpeka bude vrátená v plnej výške. Pri prevzatí
predajného zariadenia - uzamykateľného, rozoberateľného dreveného stánku s predávajúcim uzatvorená nájomná
zmluva.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo vrátiť zábezpeku v nasledujúcom rozpočtovom roku pri príležitostných trhoch
konaných do 31.12. kalendárneho roku.
8. Prenajaté predajné zariadenie je predávajúci povinný obsadiť v deň predaja do 9,30 hod. V prípade neobsadenia
predajného zariadenia do 9,30 hod. si správca vyhradzuje právo disponovať v tento deň s predajným zariadením v
prospech iného predajcu.
9. Zásobovanie predajných zariadení sa povoľuje do 10.00 hod.
10. Skladovanie akýchkoľvek obalov po predajnom čase mimo predajného zariadenia je zakázané.
11. Okrem ostatných podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a určených v čl. 3 ods.4 tohto nariadenia sú
predávajúci povinní
a) používať na predaj len správcom trhu určenú predajnú plochu,
b) predávať len v správcom trhu schválenom predajnom zariadení na určenom mieste.
12. Premiestňovanie predajného zariadenia a zmena predajnej plochy v rozpore s vydaným povolením počas
príležitostných trhov je zakázané.
13. Účastníci trhu sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na predaj
uskutočňovaný na trhu a správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám. Za straty
finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov trhu správca príležitostných trhov nezodpovedá.
14. Predaj z vlastných predajných zariadení je zakázaný. Výnimku umožní na základe písomnej žiadosti predajcu
správca príležitostných trhov.
15. Parkovanie motorových vozidiel a prívesov pri predajných zariadeniach (ktoré nie sú používané priamo na predaj)
je zakázané.
Článok 5
Poplatky

1.

Predávajúci je povinný zaplatiť poplatok za prenájom predajného zariadenia podľa nasledujúcich cenníkov:
A. Všeobecný cenník (platí pre všetky trhy s výnimkou trhov B a C):
mestský stánok
predaj výrobkov a tovarov
predaj občerstvenia

otvorený (€/deň)
10,40,-

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)
predaj výrobkov a tovarov
predaj občerstvenia

uzamykateľný (€/deň)
20,40,(€/deň)
20,40,-

B. Farmárske trhy, Biojarmok, Historické slávnosti:
mestský stánok
predaj výrobkov a tovarov
predaj občerstvenia

otvorený (€/deň)
10,15,-

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)
predaj výrobkov a tovarov
predaj občerstvenia

uzamykateľný (€/deň)
15,20,(€/deň)
10,15,-

C. Vianočné trhy:
mestský stánok
predaj výrobkov a tovarov
 od začiatku trhov do 14.12. vrátane
 od 15.12. do konca trhov
 celý termín
predaj občerstvenia

otvorený (€/deň)

uzamykateľný (€/deň)

10,15,10,50,-

vlastné predajné zariadenie
predaj výrobkov a tovarov
predaj občerstvenia

15,20,15,50,(€/deň)
20,50,-

2.

V prípade prenájmu uzamykateľného stánku je predávajúci povinný zložiť zábezpeku vo výške 150,- €.

3.

V prípade ponuky nových trhov je správca oprávnený rozhodnúť o ich zaradení do cenníkovej kategórie A. alebo
B.

4.

Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely.
Článok 6
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu a kontrola predaja

1. Správca príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho:
a) doklad o oprávnení na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za prenájom predajného zariadenia,
c) pri predaji potravín a poskytovaní občerstvenia potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (alebo zdravotný preukaz),
osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri manipulácií s potravinami,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb
e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými
osobami v primeranom množstve,
f) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
g) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po jeho skončení,
h) dodržiavanie trhového poriadku,
i) posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a
poskytovaných služieb.
2. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach podľa čl. 2 ods.1 písm. b.) tohto VZN je povinná
predložiť správcovi príležitostného trhu na jeho požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak ten
nadobudne podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
3.Správca trhu určuje, ktoré predajné zariadenia sa budú na danom trhu používať, ich rozmiestnenie a umiestnenie
sektorov predaja jednotlivých sortimentov.
4.Správca príležitostného trhu nahlasuje zistené nedostatky orgánom dozoru.
5. Správca trhu zabezpečí pre predajcov umiestnenie kontajnerov na uskladnenie vyseparovaného odpadu.
Článok 7
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) poverení zamestnanci MHSL, m.r.o., Trenčín a zamestnanci MsÚ Trenčín,
b) mestská polícia (ďalej len orgán dozoru).
2. Orgán dozoru v zmysle ods.1 písm. a/ tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty v zmysle §12 ods. 2 zákona č.
178/1998 Z.z.

3. Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b/ tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v blokovom konaní.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta
Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa.....................a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli mesta.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia:
a.) VZN č. 12/1998 Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Farskej ulici a Mierovom námestí,
b.) VZN č. 13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy,
c.) VZN č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy,
d.) VZN č. 15/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy.

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

