
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM  
 

č. 05/2019  
 

 zo dňa 26. 6. 2019  
 
ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 08/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovaní služieb na trhových miestach  na území Mesta Dubnica nad Váhom  

(trhový poriadok) zo dňa 26. 6. 2014 
 
  

Mesto Dubnica nad Váhom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v platnom znení, v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
a zákonom 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  
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
 

 
vydáva  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.  05/2019 

 
 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
Predmetom tohto všeobecného záväzného nariadenia je zmena a doplnenie určenia trhových 
miest v článku IV., určenie úhrady za trhové miesta v článku V. a doplnenie  článku VI. o druhu 
predávaných výrobkov na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu.  

 
 

Článok II. 
 
1. V článku IV. Určenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu sa vypúšťa bod 2   
    a nahrádza sa textom:  
 
   2. Mesto Dubnica nad Váhom zriaďuje trhové miesta určené na príležitostný trh alebo na  
       ambulantný predaj na:  
       a) ulici Školská  
       b) ulici Bratislavská  
       c) Námestí sv. Jakuba  
       d) Námestí Matice slovenskej  
       e) v parku J. B. Magina  
       f) ulici C I - ABC  
       g) ulici CI - pri OC Máj  
       h) ulici Pod hájom  
       i) v II. Základnej škole, Partizánska 151/3  
       j) v Spoločenskom dome Prejta  
       k) v Mestskom športovom areáli. 
 
2. V článku V. Úhrada za trhové miesta sa vypúšťa bod 1.2  a nahrádza sa textom:  
    1.2   II. Základná škola na ul. Partizánska 151/3, príležitostný trh  
           a) trhová miestnosť v období vykurovania 130,00 eur/deň  
           b) trhová miestnosť mimo vykurovacieho obdobia 120,00 eur/deň. 
 



 

3. V článku V. Úhrada za trhové miesta sa vypúšťa bod 2  a nahrádza sa textom:  
     2. Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného  
         predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:  
         a) remeselníci s ukážkami remesla do 3bm – zdarma, nad 3 bm 7,00/bm/deň, bez  
             ukážky remesla 15,00 eur/bm/deň  
         b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 eur/bm/deň   
         c) predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie,  
             hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 15,00 eur/bm/deň,  
         d) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 eur/bm/deň. 
        V prípade poskytnutia elektrickej energie sa uhrádza 10,00 eur/deň. 
        Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípad, že hĺbka predajného   
        miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri  
        predajnom stánku), určuje sa naviac úhrada za tento záber 1,00 eur/m²/deň. 
 
4. V článku V. Úhrada za trhové miesta  sa dopĺňa nový bod 5 za bod 4, ktorý znie:   
    5. Mesto môže znížiť úhradu, alebo ju úplne odpustiť. Zníženie úhrady alebo jej  
        odpustenie schvaľuje primátora mesta.  
 
5. V článku VI. Druh predávaných výrobkov na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu  
    sa dopĺňa nový bod 6 za bod 5, ktorý znie:   
     6. Správca trhových miest môže obmedziť a regulovať počet umiestnení vlastných  
         predajných zariadení trhovníkov  pri príležitostných trhoch po dohode s mestom. 

 
 

Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

  
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Dubnici  
nad Váhom dňa 26. 6. 2019 svojím uznesením č. 55/2019.  
  
2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta po schválení v Mestskom zastupiteľstve v Dubnici 
nad Váhom bolo vyvesené dňa 27.06.2019 na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta a 
nadobúda účinnosť dňom 12.07.2019. 
 
 
 
 
 V Dubnici nad Váhom dňa 26.6.2019.  
  
 
                                   Mgr. Peter Wolf  
                                                                                                   primátor mesta  
 
 
 
PEČIATKA 
(overenie údajov o vyvesení VZN mesta) 
 


