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      Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6  
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 3 ods. 3 
zák.  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 zák.č. 178/1998 
Z.z.)  vydáva  toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  10/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste 
Banská Bystrica (ďalej len nariadenie). 
  

I.

Všeobecne  záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja 
výrobkov  a  poskytovania  služieb  na  trhových  miestach  v  meste  Banská  Bystrica 
schválené   uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  č.372/2012  MsZ 
dňa 14. 02. 2012 sa mení a dopĺňa nasledovne : 

1.  § 4 ods. 3 písm. A/ Trhoviská sa dopĺňa o ods.  9 nasledovne :

9.  Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici (vedľa budov GAMO Consulting). 
 

2.  v § 7   „ Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov“ sa ods. 2 dopĺňa 
     nový odstavec 3, ktorý znie :    
                                                  
     3.   Yní Víkend  (máj - august)
       - občerstvenie, potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje,      
       spotrebné    výrobky, remeselné výrobky,  zábavno technická činnosť

3.  v § 7   „ Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov“ sa ods. 3. - 7.
     prečíslovávajú na 4. - 8.

II.

   Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  Mestského 
zastupiteľstva  v  Banskej  Bystrici  č.  913/2013-MsZ  dňa  14.  05.  2013  a  nadobúda 
účinnosť dňom 01. 06. 2013.

                                                   
                                                                                                      Mgr. Peter Gogola
                                                                                                        primátor  mesta
                                                                                                        Banská Bystrica




