- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.05.2019 uznesením č.206, účinnosť:
14.06.2019
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
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2019, 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 nový ods. 5, ktorý znie:
„5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2019 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 29.05.2019
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“
2. 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. (okrem
príležitostných trhov konaných v areáli Leteckých opravovní Trenčín a.s. na pozemkoch parc. č. 952/1,
952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 952/11, 952/12, 952/28, 973/1, 973/3, 973/4 zapísaných na LV č. 4377 k.ú.
Trenčianske Biskupice, pre ktoré sa určuje predajný a prevádzkový čas od 00.00 do 24.00 hod.).“
3. V Trhovom poriadku v článku 8 ods. 2 sa mení text nasledovne:
„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 zriaďovateľom. Takýto správca je povinný
vypracovať trhový poriadok, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.“
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