
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01.07.2020 uznesením č.614, účinnosť: 
17.07.2020 
 
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. 22/2020, 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. 3, ktorý znie: 
 
„3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 22/2020, 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 01.07.2020 
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 § 4  za ods. 1. dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie :  

 
„2. Príležitostný trh z dôvodu situácie vyvolanej koronavírusom COVID-19 za účelom eliminovania 

šírenia nákazy a bezpečnosti ľudí sa v roku 2020 bude konať v termíne 22.08.2020.   
 
 
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 § 4  za ods. 1. pôvodný ods. 2, označuje ako ods. 3  
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