
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením par. 6 ods.1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanovení par. 6 písm. e zákona č. 178/1998 Zb. v znení neskorších predpisov o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
 

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA  č.13/2007 
 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 8/2007 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda. 
 
Prílohy č. II sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
ČL. III  znie: 
Priestor trhoviska je vyznačený nasledovným spôsobom: 
- nachádza sa na časti parc, čo. 1936/164 v k. ú. Dunajská Streda 
- na priestranstve s betónovým podkladom je umiestnených 24 predajných stolov s prístreškom, prevádzková 
budova trhoviska. 
 
ČL. IV  znie: 
Trhové dni a čas predaja: 
Od 1.3. do 14.11 
pondelok až piatok:  od 6:00 hod. do 18:00 hod. 
 sobota:  od 6:00 hod. do 12:00 hod. 
 
Od 15.11. do 28.02  
pondelok až piatok:  od 7:00 hod. do 17:00 hod. 

sobota:  od 6:00 hod. do 12:00 hod. 
V uvedených dňoch je tržnica otvorená aj cez sviatky okrem Vianočných sviatkov a Veľkonočných 
sviatkov. 
 
ČL. X bod 3  znie: 
Predajcovia majú možnosť prenajať si konkrétny stôl na obdobie jedného roka, za vopred stanovených 
podmienok vydaných oddelením rozvoja mesta, miestnych daní a poplatkov MsÚ. Ceny stolov sú určené 
podľa atraktivity jednotlivých miest nasledovne: 
 
Stoly číslo 1 a 2    9 000 Sk 
Stoly  číslo 3, 19 a 20   6 000 Sk 
Stoly číslo 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 5 000 Sk 
Stoly číslo 5 a 12    4 000 Sk  
Stoly číslo 6, 7, 8, 9 a 11   3 000 Sk 
Stoly číslo 21, 22, 23 a 24   7 000 Sk 
 
Trhový poplatok za prenajatý predajný stôl činí 160,- Sk/deň a za časť dňa  od 7.00 hod.     
do 12.00 hod. činí 80.- Sk. V sobotu poplatok činí 120.- Sk.  
Pre tých, ktorí nemajú v prenájme konkrétny stôl, činí trhový poplatok za prenajatý predajný stôl 200,- 
Sk/deň a za časť dňa  od 7.00 hod. do 12.00 hod. činí 100,- Sk. V sobotu poplatok činí 160,- Sk.  
Poberateľom starobného a invalidného dôchodku sa poskytuje úľava vo výške 50% trhového poplatku. 
 
ČL. XII znie: 
1.  Tento trhový poriadok sa zverejní na trhovisku na viditeľnom mieste. 
2. Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie na svojom zasadnutí 

dňa 8.10.2007. 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
V Dunajskej Strede, dňa 8.10.2007 
 
        Ing. Péter Pázmány 
            primátor mesta 
 


