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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom uznesením č. 22 prijatom na           

2. riadnom rokovaní dňa 24. februára 2023 podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení predpisov a v súlade so znením § 14 ods. 3 písm. 

a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vydáva túto   

 

 

 

Zmenu 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 36, 

ktorým sa upravuje Trhový poriadok trhoviska pri OC Ždiar, trhoviska pri OC 

Branisko a trhoviska pri OC Bukovec, Bukovecká 18 

 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 36, ktorým sa 

upravuje Trhový poriadok trhoviska pri OC Ždiar, trhoviska pri OC Branisko a trhoviska pri 

OC Bukovec, Bukovecká 18 prijaté uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

- Nad jazerom č. 62 zo dňa 22.03.2012, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 108 zo dňa 

21.03.2013, uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 153 

zo dňa 11.03.2014 a uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

č. 146 zo dňa 16.03.2017 sa mení nasledovne: 

 

 

- z doterajšieho názvu VZN č. 36 sa za slovným spojením pri OC Ždiar vypúšťa slovné 

spojenie „trhoviska pri OC Branisko“, 

- v celom texte VZN č. 36 sa slovo „trhovisko“ vo všetkých jeho tvaroch mení z množného 

čísla na jednotné. 

 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

- v § 1 sa doterajšie znenie textu ruší a nahrádza novým znením: „Trhový poriadok trhoviska 

pri OC Ždiar bližšie upravuje základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovisku, práva a povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných 

služieb, ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky 

a poskytujú služby na trhovisku.“  

 

 

 

 

 



 

§ 2 

Charakteristika trhovísk 

 

- v § 2 ods. 1 odrážka č. 3 sa za slovným spojením „trhové stoly“ vypúšťajú slová „stánky 

s dočasným stanovišťom; je možné osadiť zariadenia pre ambulantný predaj“,   

- v § 2 sa celý ods. 2 ruší. 

 

 

Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom                            

od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 

                             starostka 

 

 


