
          MESTO PRIEVIDZA 
                       
                    Materiál Mestského  zastupiteľstva v  Prievidzi  
 
 
 

 

 

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ 

 
N  Á  V R  H 

 
 

Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

 
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 6/2016 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1   

 
 

 

§1 

Pozmeňujúce ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 
1 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V § 2 Trhové miesta v bode 2. Príležitostné trhy sa bod b) mení nasledovne: 

Prievidzské hody (Prievidzský rínok + Hody pri dychovke), trhovými dňami sa 
stanovujú dva dni v týždni v polovici augusta v termíne, na ktorý podľa kalendára 
pripadá dátum prievidzských hodov, na Námestí slobody. Príležitostný trh s ponukou 
miestnej tradičnej gastronómie, kultúrnym programom a ponukou remesiel a výrobkov 
ľudovej tvorivosti ako aj púťových (hodových atrakcií).  
Nasledujúce príležitostné trhy sa posúvajú do bodov c) až f).  

 
2. V § 2 bode 3 bude text nasledovný: Správcom príležitostných trhov uvedených v § 2 

písm. a) až e) je mesto Prievidza, správcom krátkodobých príležitostných trhov 
uvedených v § 2 bode 2 písm. f) v bodoch 1. – 5. je Kultúrne a spoločenské stredisko 
v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, IČO: 00516988, správcom 
krátkodobých príležitostných trhov  v § 2 bode 2 písm. f) v bode 6. sú Technické služby 
mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza, IČO: 31579183.  
 

3. V prílohe č. 3 TRHOVÝ PORIADOK MESTA PRIEVIDZA NA PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY 
sa mení § 2 nasledovne: Prievidzské hody – Týmto príležitostným trhom sa stanovia 
dva dni v polovici augusta (v termíne, ktorý podľa aktuálneho kalendára pripadne 
v príslušnom roku na hodové slávnosti mesta) od soboty do nedele na Námestí 
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slobody. Príležitostný trh je spojený s predajom a prezentáciou miestnej tradičnej 
gastronómie, kultúrnym programom a ponukou remesiel a výrobkov ľudovej tvorivosti 
ako aj púťových (hodových) atrakcií. Predajný a prevádzkový čas sa určuje od 08.00 
h do 18.00 h. 
Nasledujúce príležitostné trhy sa posúvajú do paragrafov 3 až 5.  
 
 

 
 

§ 2 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Doplnku č. 2 k  VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza  v znení Doplnku č. 1 sa uznieslo 

MsZ v Prievidzi dňa 09. 12. 2019. 

2. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza bol zverejnený na úradnej tabuli 

mesta Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza od 22. 11. 2019. 

3. Doplnok č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Prievidza  nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 

4. Úplné znenie VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Prievidza  v znení Doplnku č. 1 bude prístupné na 

Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom sídle mesta Prievidza www.prievidza.sk. 

 

   

 

 

 

                                                                                      JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

                                                                                               primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 
 

Mestská rada 
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I. berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza  v znení 

Doplnku č. 1        

    II.   odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Doplnok č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení 

Doplnku č. 1  

 

Mestské zastupiteľstvo 

      

I.   berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1  

     II.  schvaľuje - neschvaľuje: 

          Doplnok č. 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  
          služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1  
 

 


