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VEC:  

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie 

mesta Sereď  č. .../2021 zo dňa 24.6.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie  mesta Sereď  č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskyto-

vanie služieb  na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú nie-

ktoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď 

 

                                     

      Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej re-

publiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 3 ods. 8, § 5 ods. 1 a 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zá-

kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. X /2021, ktorým sa 

mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta 

Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zru-

šujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“). 

 

       Návrh tohto nariadenia, ktoré bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Seredi dňa 24.6.2021,  je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď od 

9.6.2021 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

       Pripomienky k návrhu tohto nariadenia možno podať, v zmysle § 6 ods. 4 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najneskôr do 21.6.2021 na 

Mestskom úrade v Seredi do podateľne,  poštou na adresu úradu alebo elektronickou poštou 

na mailovú adresu mu@sered.sk. 

 

                                                                                                  

     

                                                                                                   - podpísané - 

                                                                                              Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                   primátor mesta 
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