Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk
Mestskej časti Košice – Juh
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk
Mestskej časti Košice – Juh, vrátane Prílohy č. 1 k Trhovému poriadku trhovísk Mestskej časti Košice
Juh: Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidlá a podmienky povoľovania, predaja tovarov
a poskytovania služieb na príležitostnom trhu, ktorý sa koná pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých
a Všetkých svätých, ktoré bolo schválené na 7. zasadnutí MZ MČ Košice - Juh dňa 26.11.2015
uznesením č. 6-N, s účinnosťou odo dňa 21.12.2015,
v znení novelizácie č. 1, ktorá bola schválená na 10. zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa 17.03.2016
uznesením č. 8-N, s účinnosťou odo dňa 01.04.2016,
v znení novelizácie č.2, ktorá bola schválená na 17. zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa 14.03.2017
uznesením č. 10-N a nadobudla účinnosť dňa 04.04.2017,
v znení novelizácie č.3 ktorá bola schválená na 19. zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa 26.9.2017
uznesením č. 11-N a nadobudla účinnosť dňa 12.10.2017,
a v znení VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 ktoré

bolo schválené MZ MČ Košice – Juh na 10. zasadnutí dňa 17.12.2019 uznesením č.4-N
a nadobudlo účinnosť dňa 02.01.2020.
sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.

Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh:
1. V § 1 sa vypúšťa bod 2. a nahrádza sa znením :
Mestská časť Košice – Juh na svojom území vykonáva správu na týchto trhoviskách :
a) Centrálne trhovisko na Južnej triede v Košiciach (ďalej len „Centrálne trhovisko“),
b) príležitostný trh:
- v čase Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých na Cintorínskej ulici. Pravidlá a podmienky
príležitostného predaja tovarov a poskytovania služieb sú upravené v samostatnej prílohe č. 1,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Trhového poriadku trhovísk Mestskej časti Košice – Juh.
- Príležitostné trhy na Centrálnom trhovisku:
Veľkonočný jarmok – v týždni pred veľkonočnými sviatkami počas dvoch dní,
Vianočné trhy – v týždni pred vianočnými sviatkami počas dvoch dní.
2. Vypúšťa sa celý § 3a.
3. V § 9 sa vypúšťa celý bod 2. Doterajší bod 3. sa bude označovať ako bod 2.
4. V § 10 sa vypúšťa celý bod 3. Doterajšie body 4.-10. sa budú označovať ako body 3.-9.

Príloha č. 1 k Trhovému poriadku trhovísk Mestskej časti Košice – Juh, ktorým sa určujú
pravidlá a podmienky povoľovania, predaja tovarov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu, ktorý
sa koná pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých:

II.

1. V § 2 sa vypúšťa celý bod 2. Doterajšie body 3.-5. sa budú označovať ako body 2.- 4

Článok II
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 4/2015 – Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice –
Juh, vrátane Prílohy č. 1 k Trhovému poriadku trhovísk Mestskej časti Košice Juh: Trhový poriadok,
ktorým sa určujú pravidlá a podmienky povoľovania, predaja tovarov a poskytovania služieb na
príležitostnom trhu, ktorý sa koná pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých bolo
schválená uznesením: Nariadenie č .6-N na 17. zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa 22.6.2021 a
nadobúda účinnosť dňa 01.08.2021.
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