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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané 

na území mesta Trenčín 
 
 

 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček      Na samostatnej prílohe  
primátor mesta 
      
       
 
Spracovali:  
 
Mgr. Martina Trenčanová 
Útvar právny  
 
Jarmila Blašková 
Útvar kultúrno informačných služieb 
 
Bc. Gabriela Chorvátová 
MHSL, m.r.o.      

  
Dopad na rozpočet:  
- Bez dopadu na rozpočet 
 
Návrh VZN je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 
roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 
        
Stanovisko FMK:     Komisia na svojom zasadnutí dňa 24.8.2017 vzala na vedomie informáciu 

o príprave novelizácie VZN a odporučila zapracovať prednesené plánované 
zmeny  do VZN 

 
        
            
 
V Trenčíne, 25.8.2017 
 
 
 



 
 
Dôvodová správa : 
 

Predmetné VZN  obsahuje  ustanovenie  platné  pre uzamykateľné drevené stánky na všetkých 
príležitostných trhoch, pričom platí paušálne pre všetkých predajcov (či remeselných predajcov alebo 
predajcov občerstvenia).Jedná sa o ustanovenie, podľa ktorého je predávajúci povinný zložiť 
zábezpeku vo výške 150,- € za prenájom uzamykateľného stánku. (Pozn.: Ide o zábezpeku slúžiacu 
na úhradu prípadných poškodení). Uvedené sa však  pri remeselných predajcoch javí ako neefektívne 
(ešte nikdy nedošlo k poškodeniu, ktoré by bolo treba uhradiť zo zábezpeky) a pritom zároveň ako 
kontraproduktívne, nakoľko: 

-  Zábezpeka odrádza remeselníkov, ktorí  majú veľmi zaujímavé výrobky a boli by prínosom 
a oživením trhov, avšak pre potrebu zloženia kaucie sa trhu odmietajú zúčastniť 

- Pri vianočných remeselných trhoch sú prostriedky remeselníka (zložená zábezpeka) 
zaviazané na cca 2-3 mesiace 

- Pokiaľ remeselník predáva na trhu len 1- 2 dni, zábezpeka väčšinou prevyšuje jeho zárobok 
- Malý remeselník nedokáže vyrobiť tovar pre 19 dňový trh, ale tovar má len na pár dní, a bolo 

by škoda o týchto malých remeselníkov prísť 
- Pokiaľ bude zábezpeka 150 € zrušená, zabezpečí sa pružnejšie striedanie remeselníkov 

v stánkoch a tým bude trh pestrejší a zaujímavejší pre návštevníkov 
 
Z uvedených dôvodov navrhujeme úpravu VZN tak, že  povinnosť predávajúceho zložiť zábezpeku sa 
bude týkať iba predávajúceho, ktorý si prenajal uzamykateľný stánok za účelom predaja občerstvenia.  
 
(Pozn.: V prípade prenájmu stánkov pre občerstvenie na vianočné trhy MHSL, m.r.o. realizuje  
elektronickú aukciu, v ktorej sú záujemci povinní zložiť kauciu za ponuku – ide o finančné prostriedky, 
ktoré prepadnú v prospech MHSL, m.r.o. v prípade, ak víťaz elektronickej aukcie o prenájom stánku 
neuzatvorí nájomnú zmluvu. Kaucia za ponuku  bude vo výške1000 € a táto bude pri úspešnom 
uchádzačovi započítaná so zábezpekou za stánok  vo výške 150 €). 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
   
 
 
S ch v a ľ u j e:  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné 

trhy konané na území mesta Trenčín, ktorého návrh tvorí prílohu č.1   
 

 
  



Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017,  ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené 
príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín 

 

(Návrh znenia VZN č. 14/2017) 
 
 
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 a podľa § 5 ods. 1 a 2 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.  
 
 

v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy 

konané na území mesta Trenčín 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené 
príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. V článku 2 VZN sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie: 
  
„3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2017,  ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy 
konané na území mesta Trenčín bolo schválené  MsZ  v Trenčíne dňa 20.09.2017 a nadobúda 
účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 
 

2. V čl. 6 odsek 2 prílohy k VZN sa za slová „V prípade prenájmu uzamykateľného stánku“ dopĺňa 
nasledovné: „ za účelom predaja občerstvenia,“ 

 
 
 
 
   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 
  



Príloha č. 2 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.14/2017,  ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené 
príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín 

 

(znenie Novelizovaných článkov VZN č. 7/2017 s vyznačením zmien) 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.05.2017 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší: 
 
a)  VZN č. 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín, 
b)  VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné 
trhy konané na území mesta Trenčín. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy 
konané na území mesta Trenčín bolo schválené  MsZ  v Trenčíne dňa 20.09.2017 a nadobúda 
účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 

 
 

 
Príloha 

Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy 
 konané na území mesta Trenčín  

 
Článok 6 

Cenník vstupného na príležitostných trhoch 
 

1. Predávajúci je povinný zaplatiť poplatok za prenájom predajného zariadenia najmenej vo výške 
určenej podľa nasledujúcich cenníkov: 
 
 
A. Všeobecný cenník (platí pre všetky trhy s výnimkou trhov B a C): 
 

mestský stánok otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

10,- 20,- 

predaj občerstvenia 40,- 40,- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

predaj občerstvenia 40,- 

 
B. Farmárske trhy, Biojarmok, Historické slávnosti: 
 

mestský stánok otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

10,- 15,- 

predaj občerstvenia 15,- 20,- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 10,- 

predaj občerstvenia 15,- 



 

C 1. Vianočné trhy – ľudové a remeselnícke výrobky (Mierové nám. a Farská ulica): 

  otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

10,- 20,- 

predaj občerstvenia 50,-  50,-  

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

predaj občerstvenia  50,- 

   

C 2. Vianočné trhy – spotrebný tovar (Štúrovo nám., Sládkovičova, Hviezdoslavova, Jaselská): 

mestský stánok otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

15,- ---- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

 
2. V prípade prenájmu uzamykateľného stánku za účelom predaja občerstvenia, 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.  
 
5. Od zaplatenia poplatkov za prenájom predajného zariadenia sú oslobodené Mestské rozpočtové 
organizácie. 
 
 

 


