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         Dodatok č. 1 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 4/2015 zo dňa 

18.11.2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová 
Baňa 

 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v 
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov vydáva  

 
Dodatok č. 1 k VZN mesta Nová Baňa č. 4 /2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom 

poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
 Predmetom Dodatku č. 1 je úprava Článku IV. Úhrada za predajné miesta. Výška úhrady za predajné 
miesto sa mení a dopĺňa nasledovne: 
  
Pôvodné znenie Čl. IV bod 1: 
(1) Úhrada za trhové miesto: 
a) sála CVČ v období vykurovania: 9,00 eur/1 hod. 
b) sála CVČ v období bez vykurovania: 7,00 eur/1 hod. 

 
 Nové znenie Čl. IV bod 1: 
 

(2) Úhrada za trhové miesto: 
c) sála CVČ v období vykurovania: 15,00 eur/1 hod. 
d) sála CVČ v období bez vykurovania: 10,00 eur/1 hod. 

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 vyvesené na úradnej tabuli od 29.11.2022 do 13.12.2022.  
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 schválené nariadením MsZ č. 9/2022 dňa 14.12.2022. 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2022 do 30.12.2022 .  
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA        
                                                                                            primátor mesta 
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