
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ...../2021/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 29. 

júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový 

poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/… sz. (2021. június 29.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. április 

28.) általános érvényű rendelete a piacokon való árukereskedelemről és 

szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén. 

 

 

Predkladá:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:            Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

 

   

 s a  u z n i e s l o 

      h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 

zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým 

sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné 

trhy v predloženom rozsahu. 

 Dunaszerdahely Város 2021/… sz. (2021. június 29.) általános 

érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. április 28.) általános 

érvényű rendelete a piacokon való árukereskedelemről és 



  

szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén az 

előterjesztett terjedelemben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 2021 

2021. június 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Dňa 12.01.2021 bola na MsÚ Dunajská Streda doručená žiadosť občianskeho 

združenia Delizia Foundation o.z., IČO: 53 458 508 so sídlom Berehovská ulica 7702/17, 929 

01 Dunajská Streda (ďalej len ako „správca“) o schválenie trhového poriadku trhoviska 

GRUND na parc. č. 1888/377 a parc. č. 1888/488 v k.ú. Dunajská Streda, ktoré sú vo 

vlastníctve fyzických osôb Mgr. Štefan Orsolya, bytom Žitnoostrovská 1328/10, 929 01 

Dunajská Streda a Attila Vanicsek, trvale bytom Podzáhradná 287/12, 929 01 Malé Dvorníky. 

V zmysle §3 ods. 1 zákona NR SR 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“) došlo k uzavretiu nájomnej zmluvy, na základe ktorej vlastníci nehnuteľností 

udeľujú súhlas na zriadenie trhového miesta.  

 

V zmysle §5 ods. 1 zákona správca trhoviska vypracoval trhový poriadok, ktorý bol 

predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo sa na svojom 

zasadnutí dňa 16.03.2021 uznesením č. 394/2021/19 uznieslo na Všeobecne záväznom 

nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2021, ktorým bolo zmenené a doplnené Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda 

a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. 

Neoddeliteľnou prílohou nariadenia bol správcom predkladaný trhový poriadok. 

 

Dňa 11.06.2021 správca plánovaného trhoviska doručil mestu žiadosť, v ktorej 

z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov vyššie uvedených parciel žiada o zrušenie Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2021. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa mestskému zastupiteľstvu predkladá 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa 

vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy.  

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala  

• komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť 

• komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť 

• komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť 

• komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť 

• komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť 

• komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča ho schváliť 

• Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť 

 

Materiál vypracoval: Mgr. Štefan Podhorný, referát právny 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/

