
O b e c   V i n i č k y 
Tokajská ulica 191/5, 076 31  Viničky 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NÁVRH 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

č. 1/2014, 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
 

Návrh VZN 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15.11.2022 

- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 15.11.2022 

- Zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 15.11.2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):  

Doručené pripomienky (počet):  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 

pod č.: 
 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce   od: 

          do: 
 

VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

Michal T a k á č  

   starosta obce 

 
  



NÁVRH 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky č. 1/2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 
 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v platnom znení a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení jeho neskorších zmien a noviel na svojom zasadnutí dňa ................... uznesením číslo 

...................... uznieslo, že: 

 

 

Odsek 2, Článok 3 - Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

sa mení nasledovne: 

 

 

Článok 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 

2. Trhovými miestami určenými na príležitostný trh a ambulantný predaj v Obci Viničky sú: 

a) priestory kultúrneho domu, 

b) parkovisko pri budove obecného úradu, 

c) parkovisko na ulici Vojtecha Gondu, 

d) parkovisko na Viničnej ulici, 

e) miestne komunikácie pre pojazdné predajne. 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Viničkách na svojom zasadnutí dňa .............. prijatím uznesenia č. ................. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 

 

 

 

 

                Michal Takáč 

starosta obce 

 


