
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.03.2019 uznesením č.92, účinnosť: 29.03.2019 
 
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 Mesta Trenčín č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené 

príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín 
 

takto: 
 

1. V článku 2 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: 
 
„4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2019 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 Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.03.2019 a nadobúda účinnosť    
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
2.V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 1 sa dopĺňa text nasledovne: 
 
„1.  Za trhové miesta určené pre konanie príležitostných trhov sa určuje priestranstvo: 
- Mierové námestie, 
- Farská ulica, 
- Štúrovo námestie,  
- Sládkovičova ulica,  
- Jaselská ulica, 
- Hviezdoslava ulica 
- areál Trenčianskeho hradu 
- 1. mája“ 
 
3.V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 2. písm. a.) sa dopĺňa text nasledovne: 
 
„a.) Veľkonočný jarmok - konaný v týždni pred Veľkonočným týždňom v dňoch od štvrtka do soboty,  
prípadne počas Veľkonočného týždňa, a to od pondelka do stredy; miesto konania: Mierové námestie, ulica 
Farská, Sládkovičova so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie 
služieb občerstvenia.“  
 
4.V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 2. písm. b.) sa dopĺňa text nasledovne: 
 
„b.) Trenčiansky majáles – konaný v dňoch 30.04 – 02.05.; miesto konania: Mierové námestie, ulica 
Farská, Sládkovičova so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie 
služieb občerstvenia.“    
 
5.V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 2. písm. d.) sa dopĺňa text nasledovne: 
 
„d.) Farmársky jarmok - každú prvú sobotu v mesiaci v období od júna až do októbra (vrátane),  
s výnimkou mesiaca máj, kedy sa farmársky trh uskutoční vždy 1.mája bez ohľadu na deň, na ktorý 1.máj 
pripadne a s výnimkou mesiaca september, kedy je možné uskutočniť farmársky trh v ten istý deň ako trh 
v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne; miesto konania: Mierové námestie, ulica Farská, Sládkovičova     
so zameraním na predaj a prezentáciu farmárskych a slovenských produktov a výrobkov a poskytovanie 



služieb občerstvenia.“ 
 
6.V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 2. písm. i.) sa dopĺňa a upravuje text, ktorý znie: 
 
„i.) Iné príležitostné trhy v priebehu roka na území mesta, realizované s podporou mesta v spolupráci 
s príslušným útvarom Mestského úradu v Trenčíne predovšetkým počas festivalov a iných príležitostí, 
ktorých správa je vykonávaná podľa článku 8 ods. 1 tohto VZN.“ 
 
7.V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 2. sa dopĺňa písmeno j.), ktoré znie: 
 
„j.) Iné príležitostné trhy v priebehu roka na území mesta, realizované s podporou mesta v spolupráci      
s príslušným útvarom Mestského úradu v Trenčíne predovšetkým počas festivalov a iných príležitostí, 
ktorých správa je vykonávaná podľa článku 8 ods. 2 tohto VZN.“ 
 
8.V Trhovom poriadku v článku 1 sa vypúšťa celý ods. 3., ktorý znie: 
 
„3. Počas rekonštrukcie Mierového námestia sa za trhové miesta určené pre konanie príležitostných trhov 
v zmysle čl. 1 ods. 2 namiesto Mierového námestia určuje priestranstvo: 

 
- Hviezdoslavova ulica a Jaselská ulica – pre Trenčiansky Majáles, Deň detí, Pri Trenčianskej bráne,  

Trenčianske vianočné trhy, Trenčiansky Biojarmok, Trenčianske historické slávnosti, 
- Štúrovo námestie a Hviezdová ulica – pre ostatné jarmoky.“ 
 
9. V Trhovom poriadku v článku 2 ods. 3. sa dopĺňa text nasledovne: 
 
„3. Druhy povolených predávaných výrobkov na trhových miestach: Štúrovo námestie, Sládkovičova, 
Jaselská, Hviezdoslavova, 1. mája“ 
 
10. V Trhovom poriadku v článku 2 ods. 3. sa dopĺňa písm. g), ktoré znie: 
 
"g.) príprava a predaj jedla a nápojov." 
 
11. V Trhovom poriadku v článku 4 písm. b.) sa mení text nasledovne: 
 
„b.) Trenčiansky majáles – od 10,00 hod. do 22,00 hod.,“ 
 
12. V Trhovom poriadku v článku 4 písm. c.) sa mení text nasledovne: 
 
„c.) Deň detí – od 10,00 hod. do 20,00 hod.,“ 
 
13. V Trhovom poriadku v článku 4 písm. i.) sa dopĺňa text, ktorý znie: 
 
„i.) Iné príležitostné trhy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. i.) – trhové dni sa stanovujú v dňoch pondelok – 
nedeľa, predajný a prevádzkový čas v časovom rozmedzí od 08.00 – 22.00 hod.,“ 
 
14. V Trhovom poriadku v článku 4 sa dopĺňa písm. j.), ktoré znie: 
 
„j.) Iné príležitostné trhy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. j.) – trhové dni sa stanovujú v dňoch pondelok – 
nedeľa, predajný a prevádzkový čas v časovom rozmedzí od 08.00 do 22.00 hod..“ 
 
15. V Trhovom poriadku v článku 8 sa dopĺňa a upravuje text, ktorý znie: 
 
„1. Správu príležitostných trhov podľa článku 1 ods. 2 písm. a.) až i.) vykonáva Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m.r.o. Trenčín, Soblahovská  65, 912 50 Trenčín v spolupráci s príslušným útvarom 
Mestského úradu v Trenčíne. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu 
vydáva Mesto Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne.  



 
2. Správu trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu môže vykonávať iná osoba, ktorá má živnostenské 
oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo 
príležitostného trhu zverená Mestom Trenčín. Takýto správca je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.“ 
 
 
 
 

    Mgr. Richard Rybníček v.r. 
         primátor mesta 

 
 


