
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.  5  z  dňa 28. marca 

2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava 

Petržalka č.2/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 Miestne   zastupiteľstvo   mestskej   časti   Bratislava-Petržalka   podľa   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, podľa § 15 

ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

 

 Všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.2/1998, ktorým 

sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Za § 4 sa vkladá nový § 5, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 5 

Oprávnenie na predaj 

 

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach môže na základe 

povolenia    mestskej časti: 

a)      osoba zapísaná v obchodnom registri 
1a)

, 

b)      osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 
1b)

, alebo osoba z iného 

členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení podnikať, potvrdeného 

príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho 

sídla
1c)

 , 

c)      osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov 
1d)

, 

d)      osoba, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie 

a spôsob nadobudnutia preukazuje potvrdením príslušného obecného, mestského alebo 

miestneho úradu o vlastníctve pôdy, 

e)      osoba predávajúca vlastný použitý tovar v primeranom množstve.“ 

    

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b, 1c a 1d  znejú: 
1a)

 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
1b)

 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
1c)  

§ 66e zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
1d)

 Napríklad na základe osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov v zmysle § 12c 

ods. 1 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,  zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve  a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).   

 

Doterajšie § 5 až 10 sa označujú ako § 6 až 11. 

  

2. V § 6 odsek 1 sa vypúšťa písmeno l).  

 



3. V § 6 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

 

„2. Na trhoviskách sa zakazuje: 

 

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

b)      vchádzať (zásobovať) motorovým vozidlom medzi predajné stoly v predajnom 

čase.“ 

 

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7. 

 

4. V  § 6 odsek  3  písmeno b) sa pripájajú slová „iná kvasená zelenina; pri vlastnej výrobe 

sa predávajúci preukáže dokladom potravinového dozoru“. 

 

5. V § 6 odsek 3 písmeno h) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „pri vlastnej 

výrobe sa predávajúci preukáže dokladom veterinárnej správy“. 

 

6. V § 6 ods. 3 písmeno m) sa doterajší odkaz 1 na poznámku pod čiarou označuje ako odkaz 

2 a v poznámke pod čiarou sa pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“. 

 

7. V § 6 odsek 3 sa pripájajú písmená n) až p), ktoré znejú: 

„ n) mlieko a mliečne výrobky v zmysle podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru, 

o)      potravu pre zvieratá a doplnky v zmysle podmienok stanovených orgánom 

regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, 

p) pukance a jadierka.“ 

 

8. V  § 6 odsek 4 písmeno l) sa pripájajú slová „v primeranom množstve (textilné výrobky, 

odevy, športové potreby a spotrebný tovar)“. 

 

9. V  § 6 odsek 5  sa  za písmeno g) sa  pripája písmeno h), ktoré znie: 

 

„h) pukance a jadierka.“   

 

10. V § 6 odsek 6 sa vypúšťa odkaz 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 2.  

 

11. V § 7 odsek 1 v prvej vete sa slovo „Beňadickej“ nahrádza slovom „Vígľašskej“   

a  vypúšťajú slová „Topoľčianskej a Iľjušinovej“. 

 

12. V § 8  písmená b) a c) znejú: 

b) „poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka,“ 

c) „Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“ 

 

13. V § 9 odsek 1 znie: 

 

 „1. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 596,96 EUR (500.000,-Sk)  

a)      fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez 

povolenia mestskej časti alebo správcovi trhového miesta za porušenie povinnosti 

uvedených v trhových poriadkoch,  

 



b)      fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje  

služby na trhových miestach bez povolenia mestskej časti alebo ktorá predáva na 

trhových miestach výrobky, ktorých predaj je zakázaný a ktoré nie sú mestskou 

časťou na trhových miestach určené na predaj alebo predáva výrobky, ktoré sa 

môžu predávať len v prevádzkarňach  tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na 

trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, 

alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,“ 

 

14. V § 9 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky  3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.  

 

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 v § 9 odsek 2 sa slovo „odsek 1“  nahrádza 

slovom „odsek 5“ a  na konci sa pripájajú slová „ v znení neskorších predpisov“. 

 

 

Čl. II 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť   12. apríla 2006. 

 

 

 

 

Ing. Viera  Kimerlingová 

zástupkyňa starostu 

plniaca úlohy starostu 

 

 


