
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 18.05.2022 uznesením č.1264, účinnosť: 
03.06.2022 
 
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. 14/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok 
príležitostného trhu „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája v Trenčíne 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu 
„Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája v Trenčíne sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V čl. 2 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: 
 
„3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu 
„Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája v Trenčíne bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 
18.05.2022 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 
 
2. V Trhovom poriadku príležitostného trhu „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája 

v Trenčíne, ktorý tvorí prílohu č. 1 k VZN č. 7/2019  § 4 ods. 1 znie: 
 

„1. Príležitostný trh sa koná pravidelne 2-krát ročne: 1-krát v určenú sobotu v mesiaci máj až jún a 1-
krát v určenú sobotu v mesiaci september až október. Termín konania príležitostného trhu určuje 
správca, ktorý je povinný najneskôr do 30 dní pred konaním príležitostného trhu oznámiť Mestu Trenčín 
presný termín konania príležitostného trhu. 
 
 
 

 
 

     Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


