
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.04.2020 uznesením č.533, účinnosť: 
15.05.2020 
 
 
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.12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok 
príležitostného trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácií Koliba na ulici 

Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu 
„Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácií Koliba na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku 
Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V čl. 2 sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 
 
„2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného 
trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácií Koliba na ulici Mládežnícka a v priestoroch 
lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 29.04.2020 
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 
2. V Trhovom poriadku príležitostného trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného na pri reštaurácií Koliba 

na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 k VZN č. 9/2019 sa v § 3 za ods. 3. dopĺňajú nové ods. 4 a 5, ktoré znejú: 
 

„4. Predajcovia sú povinní poskytovať predávané potravinárske výrobky určené na priamu konzumáciu 
(s výnimkou čapovaných nápojov uvedených v tretej vete tohto odseku) výlučne na papierovom riade 
a ku konzumácii týchto výrobkov sú povinní poskytovať výlučne drevený príbor. Ostatné 
potravinárske výrobky a ostatné výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) tohto trhového poriadku sú 
predajcovia povinní baliť výlučne do papierových obalov. Predajcovia, ktorí predávajú čapované 
nápoje, sú povinní tieto podávať výlučne vo vratných zálohovateľných pohároch, pričom kávu, čaj, 
alkoholické nápoje (okrem piva a vína) je možné podávať aj v papierových pohároch o max. objeme 
2 dcl. 
 

5.  Správca zabezpečí počas celej doby trvania príležitostného trhu podmienky pre ukladanie a triedenie 
odpadu vrátane jeho odvozu, zhodnotenia alebo zneškodnenia osobou ktorá má oprávnenie na 
prepravu a nakladanie s príslušnými odpadmi. Správca zabezpečí počas celej doby trvania 
príležitostného trhu triedený zber odpadu samostatne pre plasty, papier, sklo, zmesový komunálny 
odpad a bioodpad (kuchynský vrátane zvyškov olejov) a tiež pre všetky ostatné druhy odpadu, ktoré 
na príležitostnom trhu vzniknú a ktoré je možné vytriediť, a to prostredníctvom triediacich staníc s 
obsluhou. Jedna (1) triediaca stanica bude zriadená na každých 25 predajných zariadení, resp. dve 
(2) triediace stanice na každých 25 predajných zariadení v prípade, ak z 15 a viac predajných 
zariadení budú predávané potraviny. Triediace stanice v rozsahu podľa predchádzajúcej vety budú 
zriadené zvlášť na priestranstve pri reštaurácii Koliba na ulici Mládežnícka časť pozemku parc. č. 
1627/234 k.ú. Trenčín a zvlášť na priestranstve v priestoroch lesoparku Brezina parc. č. 1675/1, k.ú. 
Trenčín pri Hoteli Brezina.“ 

 
 
 
 



3. V Trhovom poriadku príležitostného trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného na pri reštaurácií Koliba 

na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 k VZN č. 9/2019 sa v § 3  pôvodný ods. 4 označuje ako ods. 6. 
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