
Všeobecne z�v�zn� nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 5 z dňa 28. marca 2006,
ktor�m sa men� a dopĺňa všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava 

Petržalka č.2/1998, ktor�m sa upravuj� podmienky predaja v�robkov a poskytovania 
služieb na trhov�ch miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa z�kona 
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja v�robkov a poskytovania služieb na trhov�ch 
miestach a o zmene a doplnen� z�kona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikan� 
(živnostensk� z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov v znen� neskorš�ch predpisov, podľa � 15 
ods. 2 p�sm. a) z�kona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znen� 
neskorš�ch predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne z�v�znom nariaden�:

Čl. I

Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.2/1998, ktor�m 
sa upravuj� podmienky predaja v�robkov a poskytovania služieb na trhov�ch miestach 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa men� a dopĺňa takto:

1. Za � 4 sa vklad� nov� � 5, ktor� vr�tane nadpisu znie:
„� 5

Opr�vnenie na predaj

Pred�vať v�robky a poskytovať služby na trhov�ch miestach m�že na z�klade 
povolenia mestskej časti:

a) osoba zap�san� v obchodnom registri 1a),
b) osoba, ktor� podnik� na z�klade živnostensk�ho opr�vnenia 1b), alebo osoba z in�ho 

člensk�ho št�tu Eur�pskej �nie na z�klade dokladu o opr�vnen� podnikať, potvrden�ho 
pr�slušn�m org�nom alebo čestn�m vyhl�sen�m podľa predpisov v krajine svojho 
s�dla1c) ,

c) osoba, ktor� podnik� podľa osobitn�ch predpisov 1d),
d) osoba, ktor� vykon�va predaj poľnohospod�rskych v�robkov z vlastnej produkcie 

a sp�sob nadobudnutia preukazuje potvrden�m pr�slušn�ho obecn�ho, mestsk�ho alebo
miestneho �radu o vlastn�ctve p�dy,

e) osoba pred�vaj�ca vlastn� použit� tovar v primeranom množstve.“

Pozn�mky pod čiarou k odkazom 1a, 1b, 1c a 1d znej�:
1a) � 27 ods. 2 z�kona č. 513/1991 Zb. Obchodn� z�konn�k v znen� neskorš�ch predpisov. 
1b) � 10 z�kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikan� (živnostensk� z�kon) v znen� 

neskorš�ch predpisov.
1c) � 66e z�kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikan� (živnostensk� z�kon) v znen� 

neskorš�ch predpisov.
1d) Napr�klad na z�klade osvedčenia samostatne hospod�riacich roľn�kov v zmysle � 12c 

ods. 1 z�kona č. 105/1990 Zb. o s�kromnom podnikan� občanov, z�kona č. 618/2003 
Z.z. o autorskom pr�ve a pr�vach s�visiacich s autorsk�m pr�vom (autorsk� z�kon).

Doterajšie � 5 až 10 sa označuj� ako � 6 až 11.



2. V � 6 odsek 1 sa vyp�šťa p�smeno l). 

3. V � 6 sa vklad� nov� odsek 2, ktor� znie:

„2. Na trhovisk�ch sa zakazuje:

a) vch�dzať na plochu trhoviska s vozidlom o celkovej hmotnosti vyššej ako 3 500 kg,
b) vch�dzať (z�sobovať) motorov�m vozidlom medzi predajn� stoly v predajnom čase.“

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označuj� ako odseky 3 až 7.

4. V � 6 odsek 3 p�smeno b) sa prip�jaj� slov� „in� kvasen� zelenina; pri vlastnej v�robe 
sa pred�vaj�ci preuk�že dokladom potravinov�ho dozoru“.

5. V � 6 odsek 3 p�smeno h) sa na konci vklad� bodkočiarka a prip�jaj� sa slov� „pri vlastnej 
v�robe sa pred�vaj�ci preuk�že dokladom veterin�rnej spr�vy“.

6. V � 6 ods. 3 p�smeno m) sa doterajš� odkaz 1 na pozn�mku pod čiarou označuje ako odkaz 
2 a v pozn�mke pod čiarou sa prip�jaj� slov� „v znen� neskorš�ch predpisov“.

7. V � 6 odsek 3 sa prip�jaj� p�smen� n) až p), ktor� znej�:
„ n) mlieko a mliečne v�robky v zmysle podmienok stanoven�ch org�nom potravinov�ho 

dozoru,
o) potravu pre zvierat� a doplnky v zmysle podmienok stanoven�ch org�nom 

region�lnej veterin�rnej a potravinovej spr�vy,
p) pukance a jadierka.“

8. V � 6 odsek 4 p�smeno l) sa prip�jaj� slov� „v primeranom množstve (textiln� v�robky, 
odevy, športov� potreby a spotrebn� tovar)“.

9. V � 6 odsek 5 sa za p�smeno g) sa prip�ja p�smeno h), ktor� znie:

„h) pukance a jadierka.“

10. V � 6 odsek 6 sa vyp�šťa odkaz 2 a pozn�mka pod čiarou k odkazu 2. 

11. V � 7 odsek 1 v prvej vete sa slovo „Beňadickej“ nahr�dza slovom „V�gľašskej“
a vyp�šťaj� slov� „Topoľčianskej a Iľjušinovej“.

12. V � 8 p�smen� b) a c) znej�:
b) „poveren� zamestnanci Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka,“
c) „Mestsk� pol�cia hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“

13. V � 9 odsek 1 znie:

„1. Org�ny dozoru m�žu uložiť pokutu do 500.000,-Sk 
a) fyzickej osobe alebo pr�vnickej osobe, ktor� zriadila trhov� miesto bez povolenia 

mestskej časti alebo spr�vcovi trhov�ho miesta za porušenie povinnosti uveden�ch 
v trhov�ch poriadkoch, 



b) fyzickej osobe alebo pr�vnickej osobe, ktor� pred�va v�robky a poskytuje služby 
na trhov�ch miestach bez povolenia mestskej časti alebo ktor� pred�va na 
trhov�ch miestach v�robky, ktor�ch predaj je zak�zan� a ktor� nie s� mestskou 
časťou na trhov�ch miestach určen� na predaj alebo pred�va v�robky, ktor� sa 
m�žu pred�vať len v prev�dzkarňach tržn�c, v st�nkoch s trval�m stanovišťom na 
trhovisk�ch, na pr�ležitostn�ch trhoch a pred prev�dzkarňou jej prev�dzkovateľom, 
alebo fyzickej osobe pred�vaj�cej rastlinn� a živoč�šne v�robky z vlastnej drobnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,“

14. V � 9 sa vyp�šťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 až 5 sa označuj� ako odseky 2 až 4. 

15. V pozn�mke pod čiarou k odkazu 3 v � 9 odsek 2 sa slovo „odsek 1“ nahr�dza 
slovom „odsek 5“ a na konci sa prip�jaj� slov� „ v znen� neskorš�ch predpisov“.

Čl. II

Toto všeobecne z�v�zn� nariadenie nadob�da �činnosť 12. apr�la 2006.

Ing. Viera Kimerlingov� , v.r. 
z�stupkyňa starostu

plniaca �lohy starostu


