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Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

             Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 3/2016 – Nar. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 

a 5 b) ustanovuje povinnosť odsúhlasenia termínov a predajného času počas konania 

príležitostných trhov  mestským zastupiteľstvom. Príležitostné trhy sa termínovo dlhodobo 

opakujú, Remeslá našich predkov sa organizujú každý druhý rok. Predkladáme termíny 

konania pre celý rok 2019.   

V roku 2019 sa v Starej Turej uskutoční ďalší ročník festivalu Divné veci, ktorý je kultúrnym 

podujatím, nie príležitostným trhom, preto nie je potrebné ho uznesením odsúhlasovať. 
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Návrh uznesenia: 

 

                                                    Uznesenie číslo         XXXXI / 2018          
       Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 8.11.2018 návrh 

stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste Stará Turá 

pre rok 2019  Stará Turá a to: 

  

 Vítanie jari                               12. apríl 2019  v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 Remeslá našich predkov           9. augusta 2019 v čase od 8,00 hod. do 22,00 hod. 

 

 XXVIII. Staroturiansky jarmok  
                                                  14. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

            občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod. 

        15. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.      

 

 Kopaničársky jarmek             18 . októbra 2019 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                            14 . decembra 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 

 

 a tento: 

a) schvaľuje, 

b) ukladá mestskému úradu zverejniť termíny konania príležitostných trhov a ich 

predajného času v meste Stará Turá pre rok 2019. 

         

                                                                                                          T:  31.12.2018 


