
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.09.2020 uznesením č.681, účinnosť: 
09.10.2020 
 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej  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 § 3 ods. 8 a § 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. 31/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín a všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené 

príležitostné trhy konané  na území mesta Trenčín 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 3 ods. 1  písm. g.) sa mení text nasledovne: 
 
„g.) Vianočné trhy v  mesiacoch november a december  
– vianočné remeselné trhy: od prvej adventnej nedele do 31.12.; miesto konania: Mierové námestie, 
Farská ulica, Sládkovičova ulica, Štúrovo námestie, so sortimentom predaja ľudovoumeleckých, hand 
made a remeselníckych výrobkov, vianočných výrobkov a poskytovanie služieb občerstvenia, 
– vianočné trhy spotrebného tovaru: od 01.12. do 23.12, miesto konania: Jaselská ulica a 
Hviezdoslavova ulica, so sortimentom spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, 
obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky a poskytovanie služieb a občerstvenia.“ 
 
2. V článku 4 ods. 3 písm. g.) sa mení text nasledovne: 
„g.) Vianočné trhy 

- vianočné remeselné trhy: od 10,00 hod. do 22,00 hod. – Mierové námestie, Farská ulica, 
Sládkovičova ulica, Štúrovo námestie 

- vianočné trhy spotrebného tovaru: od 10,00 hod. do 18,00 hod. – Jaselská ulica a 
Hviezdoslavova ulica,“ 

 
3. V článku 8 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie: 
 
„5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 31/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 
č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané  na území mesta 
Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.09.2020 a nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“   
 

Článok 2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre 
určené príležitostné trhy konané  na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 2 sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 
„6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 31/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 
č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané  na území mesta 



Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.09.2020 a nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
2. V Trhovom poriadku v článku 1 ods. 2 písm. g.) sa mení text nasledovne: 
„g.) Vianočné trhy v  mesiacoch november a december  
– vianočné remeselné trhy: od prvej adventnej nedele do 31.12.; miesto konania: Mierové námestie, 
Farská ulica, Sládkovičova ulica, Štúrovo námestie, so sortimentom predaja ľudovoumeleckých, hand 
made a remeselníckych výrobkov, vianočných výrobkov a poskytovanie služieb občerstvenia, 
– vianočné trhy spotrebného tovaru: od 01.12. do 23.12, miesto konania: Jaselská ulica a 
Hviezdoslavova ulica, so sortimentom spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, 
obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky a poskytovanie služieb a občerstvenia.“ 
 
3. V Trhovom poriadku v článku 4 písm. g.) sa mení text nasledovne: 
„g.) Vianočné trhy 

- vianočné remeselné trhy: od 10,00 hod. do 22,00 hod. – Mierové námestie, Farská ulica, 
Sládkovičova ulica, Štúrovo námestie 

- vianočné trhy spotrebného tovaru: od 10,00 hod. do 18,00 hod. – Jaselská ulica a 
Hviezdoslavova ulica,“. 

 

 

 
Mgr. Richard Rybníček v.r. 

        primátor mesta 

 


