
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01.07.2020 uznesením č.615, 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 záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok 

príležitostného trhu  „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi ulicami 
Jaselská,  Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu 
„SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri 
Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. V čl. 2 sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 
 
„2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 23/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného 
trhu „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri 
Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne 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 „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi 

ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčín, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 k VZN č. 13/2020 sa v § 1 ods. 1 dopĺňa nový termín konania príležitostného trhu nasledovne: 

 
„1. Trhový poriadok platí pre príležitostný trh „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“, ktorý je zriadený medzi 

ulicami Jaselská, Hviezdoslavova (trávnatá plocha) pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne 
v uvedených termínoch :  

                                                                  od  15.05.2020  -  17.05.2020 
                                                                  od  04.06.2020  -   07.06.2020 

od  30.07.2020  -   02.08.2020                                                                  
od  03.09.2020  -   06.09.2020  

                                                                  od  08.10.2020  -  11.10.2020  
 

 
3. V Trhovom poriadku príležitostného trhu „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi 

ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčín, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 k VZN č. 13/2020 § 4 ods. 1  trhové dni, predajný a prevádzkový čas znie : 

 
„1.Trhové dni, predajný a prevádzkový čas príležitostného trhu konaného v uvedenom období : 
         
  od 15.05.2020 do 17.05. 2020   
 

- predajný čas  
                                    piatok     (15.05.)       10:00 – 22:00 hod. 
                     sobota    (16.05.)       10:00 – 22:00 hod. 
                     nedeľa    (17.05.)       10:00 – 20:00 hod. 
 
 
 



- prevádzkový čas 
                     piatok     (15.05.)        08:00 – 22:00 hod. 
                     sobota    (16.05.)        09:00 – 22:00 hod. 
                     nedeľa    (17.05.)        09:00 – 20:00 hod. 
 
        od  04.06.2020  do  07.06. 2020  
  od  30.07.2020  do  02.08.2020  
        od  03.09.2020  do  06.09. 2020  
        od  08.10.2020 do  11.10. 2020 
 

- predajný čas   
             štvrtok    (04.06.), (30.07.), (03.09.), (08.10.)        10:00 – 22:00 hod. 
             piatok     (05.06.), (31.07.), (04.09.), (09.10.)        10:00 – 22:00 hod. 
             sobota    (06.06.), (01.08.), (05.09.), (10.10.)        10:00 – 22:00 hod. 
            nedeľa    (07.06.), (02.08.), (06.09.), (11.10.)        10:00 – 20:00 hod. 
 

- prevádzkový čas 
             štvrtok     (04.06.), (30.07.), (03.09.), (08.10.)         08:00 – 22:00 hod. 
             piatok      (05.06.), (31.07.), (04.09.), (09.10.)         09:00 – 22:00 hod. 
             sobota     (06.06.), (01.08.), (05.09.), (10.10.)         09:00 – 22:00 hod. 
             nedeľa     (07.06.), (02.08.), (06.09.), (11.10.)         09:00 – 20:00 hod 
 

 
 
   
                               

 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
       primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


