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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade so 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 

(ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) vydáva toto   

 

 Všeobecne záväzné nariadenia 

č. ___ /2014, 
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 18/2013 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 18/2013 sa dopĺňa nasledovne: 

 

Článok 3 sa v bode 1 písmeno a) dopĺňa o: 

 

„  -   Trhovisko VII.    – súkromný pozemok vedľa cesty na ulici Závodská cesta, 

medzi kruhovou križovatkou a mostom cez rieku Rajčianku, parcely 3761, 3762, 

3764 “ , 

 

„  - Trhovisko VIII.  – súkromný pozemok pri autobusovej stanici medzi ulicami 

Hviezdoslavova a Daniela Dlabača,  parcela 1945/5 “ . 

 

Článok 3 sa v bode 1 písmeno b) dopĺňa o: 

 

                    „    -     Farmárske trhy –  sezónny predaj farmárskych produktov na pozemku 

pred OC IDEA na Kamennej ulici, parcely 7022/37, 7022/38 “. 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012, ktorým sa určujú 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2013 zostávajú nezmenené.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa  ........................ 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a 

nadobúda účinnosť dňom ....................... 

 

 

 

 

 

 

                       Ing. Igor Choma 

                    primátor mesta Žilina 


