
VZN číslo 4/2005 zo dňa 20.12.2005 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný 

trh na Vígľašskej ul. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 5 ods. 1 zákona 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 v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm. 

a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

§ 1 Úvodné ustanovenie  

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva Trhový poriadok 

pre príležitostný trh na Vígľašskej ul., ktorý upravuje podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb, práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, druhy predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb.  

 

§ 2 Trhový poriadok  

(1) Trhový poriadok je prílohou tohto nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. (2) 

Správca príležitostného trhu je povinný trhový poriadok zverejniť v areáli príležitostného trhu 

na viditeľnom mieste.  

 

§ 3 Zrušovacie ustanovenie  

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2000, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

príležitostný trh na uliciach Vígľašská a Iľjušinova.  

 

§ 4 Účinnosť  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6.1.2006.  

  

 

 

Vladimír Bajan, v.r.  

starosta  

  

 

 

 

  



TRHOVÝ PORIADOK  

ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na jarných, 

letných, jesenných a zimných príležitostných trhoch na Vígľašskej ul.  

  

I. 

1) Správcom príležitostných trhov je Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, 

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava  

2) Trhové obdobie : január – december 

v dňoch : štvrtok, piatok a sobota  

jarné príležitostné trhy : od 15. marca do 15. júna  

jesenné príležitostné trhy : od 20. septembra do 15. novembra  

zimné príležitostné trhy : od 20. novembra do 28. februára  

- prevádzkový čas : od 6.30 do 18.30 hod.  

- predajný čas : od 7.00 do 18.00 hod.  

letné príležitostné trhy : od 20. júna do 15. septembra  

- prevádzkový čas : od 6.00 do 20.30 hod.  

- predajný čas : od 6.30 do 20.00 hod.  

3) Miesto predaja :  

Vígľašská ul. - od č. 59 po č. 88  

celkom : 30 trhových stolov  

Predaj na príležitostných trhoch je možný v dňoch štvrtok, piatok a sobota, bez ohľadu na to, 

že práve ide o taký deň, na ktorý pripadol sviatok, a to v rozsahu a v čase, ako to trhový 

poriadok dovoľuje pre príslušný deň. Vyhradený blok trhových stolov na trhovisku bude 

výrazne označený nápisom „PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY“.  

4) Predávať výrobky a poskytovať služby na príležitostných trhoch môžu : Fyzické osoby a 

právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s povolením starostu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, vydaným 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 v 

znení neskorších predpisov.  

5) Predmet predaja jarných, letných, jesenných a zimných príležitostných trhov : Predmetom 

predaja jarných, letných, jesenných a zimných príležitostných trhov môžu byť iba veci 

hnuteľné, ktoré slúžia na uspokojenie hmotných a kultúrnych potrieb občanov, majú 

spotrebný charakter a nepochádzajú z trestnej činnosti.  

  

II.  

1) Na príležitostných trhoch sa môžu predávať :  

a) textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,  

b) domáce potreby,  

c) elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky,  

d) drobný tovar,  

e) papierenské výrobky,  



f) kozmetika,  

g) drogériový tovar,  

h) športové potreby,  

i) hračky,  

j) knihy,  

k) drobné umelecké predmety a remeselné výrobky,  

l) vlastný použitý tovar v primeranom množstve (textilné výrobky, odevy, športové potreby a 

spotrebný tovar).  

2) Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby :  

a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

b) oprava dáždnikov.  

  

III.  

Na príležitostných trhoch je zakázané :  

a) predávať tovar mimo tovaru uvedeného v čl. II., bod 1, písm. a – l,  

b) prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier,  

c) realizovať predaj mimo predajných stolov vyhradených pre príležitostné trhy,  

d) umiestňovať vlastné predajné zariadenia,  

e) vchádzať na plochu trhoviska s vozidlom o celkovej hmotnosti vyššej ako 3 500 kg,  

f) vchádzať (zásobovať) motorovým vozidlom medzi predajné stoly v predajnom čase.  

  

IV.  

Správca príležitostných trhov je povinný a oprávnený :  

a) vytvoriť podmienky na dodržanie trhového poriadku,  

b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku,  

c) zabezpečiť sociálne vybavenie,  

d) udržiavať čistotu a poriadok na ploche vyčlenenej pre trhové miesto,  

e) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny správcu 

trhoviska,  

f) kontrolovať u predávajúceho:  

– povolenie mestskej časti Bratislava-Petržalka na predaj tovarov a poskytovanie služieb,  

- oprávnenie na podnikanie (s výnimkou predaja vlastných použitých výrobkov),  

- doklad o nadobudnutí tovaru,  

- používanie elektronickej registračnej pokladnice,  

- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja,  

- formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,  

- autorizovanú inšpekčnú knihu,  

- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov (prihliada sa na charakter a stav predávaných výrobkov)  

  

V.  

Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný :  

a) dodržiavať trhový poriadok,  

b) dodržiavať čistotu a poriadok svojho predajného miesta a po skončení predaja ho zanechať 

čisté a upratané,  

c) dodržiavať pokyny správcu trhoviska,  



e) podrobiť sa kontrole vykonávanej kontrolnými orgánmi a správcom trhoviska predložením 

týchto dokladov :  

- povolenia mestskej časti Bratislava-Petržalka na predaj tovarov a poskytovaných služieb,  

- oprávnenia na podnikanie,  

- o uhradení denného poplatku alebo nájomnej zmluvy s uhradením nájomného za užívanie 

predajného miesta,  

- o nadobudnutí tovaru,  

- autorizovanej inšpekčnej knihy,  

- preukazu totožnosti.  

f) opustiť v stanovenom čase areál trhoviska,  

g) zaujať v stanovenom čase predajné miesto, inak bude toto miesto ponúknuté ďalšiemu 

záujemcovi (do 1 hod. po otvorení trhu),  

h) označiť zreteľne svoje predajné miesto obchodným menom,  

i) používať elektronickú registračnú pokladnicu,  

j) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  

k) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby,  

l) spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia 

zodpovednosti za vady výrobkov a služieb.  

  

VI.  

Spôsob určenia nájomného za predajné miesto Nájomné a denný poplatok za predajné miesto 

sa určuje dohodou.  

  

VII.  

Účastník príležitostného trhu - spotrebiteľ je povinný :  

a) dodržiavať trhový poriadok,  

b) dodržiavať pokyny správcu trhoviska,  

c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy).  

  

VIII.  

Cena pri predaji (výmene) tovarov, vecí a poskytovaní služieb sa dojednáva dohodou medzi 

predávajúcim a kupujúcim, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. I 

  

X.  

1) Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR 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 v znení 

neskorších predpisov vykonáva  

a) Slovenská obchodná inšpekcia,  

b) Poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

c) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky .  

2) Sankcie za nedodržanie podmienok predaja ukladá :  

a) Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka,  



b) Slovenská obchodná inšpekcia,  

c) Zamestnanci mestskej polície.  

3) Orgány dozoru (viď. bod 1), môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

príležitostnom trhu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo 

poskytuje služby na trhovom mieste.  

4) V prípade porušenia trhového poriadku môže správca príležitostného trhu vykázať 

narušiteľa z trhového miesta.  

  

X.  

1) Na právne vzťahy medzi osobami, ktoré vznikli kúpou, predajom alebo výmenou tovarov a 

vecí na príležitostnom trhu, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

2) Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (správca jarných, letných, jesenných 

a zimných príležitostných trhov) nezodpovedá za škody a straty vecí, ktoré vznikli 

účastníkom trhu ich neopatrnosťou. 

 


