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N�vrh
Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. ........... zo dňa ...........,
ktor�m sa vyd�va Trhov� poriadok pre pr�ležitostn� trh na Kopčianskej ceste č. 82, 

851 01 Bratislava 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa � 5 z�kona č.178/1998 
Z. z. o podmienkach predaja v�robkov a poskytovania služieb na trhov�ch miestach v znen� 
neskorš�ch predpisov 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 a podľa � 15 
ods. 2 p�sm. a) z�kona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znen� neskorš�ch 
predpisov v s�lade s uznesen�m Mestsk�ho zastupiteľstva hlavn�ho mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č.790/1998 sa uznieslo na tomto všeobecne z�v�znom nariaden�:

� 1

�vodn� ustanovenie

T�mto všeobecne z�v�zn�m nariaden�m (ďalej len „nariadenie“) mestskej časti 
Bratislava-Petržalka sa vyd�va Trhov� poriadok pre pr�ležitostn� trh na Kopčianskej ceste č. 
82 v Bratislave, ktor� upravuje z�kladn� podmienky predaja v�robkov a poskytovania služieb 
na pr�ležitostnom trhu, pr�va a povinnosti spr�vcu pr�ležitostn�ho trhu, druhy pred�van�ch 
v�robkov a poskytovan�ch služieb, pr�va a povinnosti fyzick�ch a pr�vnick�ch os�b, ktor� 
pred�vaj� v�robky a poskytuj� služby.

� 2

Trhov� poriadok

1. Trhov� poriadok je pr�lohou tohto nariadenia a tvor� jeho neoddeliteľn� s�časť.
2. Spr�vca pr�ležitostn�ho trhu je povinn� Trhov� poriadok zverejniť v tržnici na 

Kopčianskej ceste č. 82, 851 01 Bratislava, na viditeľnom mieste.

� 3

�činnosť

Toto všeobecne z�v�zn� nariadenie nadob�da �činnosť ...................... 2010

Milan Ft�čnik
starosta



D�vodov� spr�va

Spoločnosť ARE�L, s.r.o., so s�dlom Sasinkova 3, 811 08 Bratislava žiada o schv�lenie 
Trhov�ho poriadku  pre pr�ležitostn� trh na Kopčianskej ceste č. 82, 851 01 Bratislava. 
Trhov�m poriadkom sa určili podmienky predaja v�robkov a poskytovania služieb na 
pr�ležitostnom trhu, pr�va a povinnosti spr�vcu pr�ležitostn�ho trhu, druhy pred�van�ch 
v�robkov a poskytovan�ch služieb, pr�va a povinnosti fyzick�ch a pr�vnick�ch os�b, ktor� 
pred�vaj� v�robky a poskytuj� služby počas konania pr�ležitostn�ch trhov.   

N�vrh Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor�m sa 
vyd�va Trhov� poriadok pre pr�ležitostn� trh na Kopčianskej ceste č. 82, 851 01 Bratislava je 
zverejnen� na internetovej str�nke mestskej časti Bratislava-Petržalka a na �radnej tabuli 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka. S�časne bol zaslan� ved�cim oddelen� 
tunajšieho miestneho �radu. K n�vrhu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia neboli zaslan� 
pripomienky.

Materi�l bol dňa 25. janu�ra 2010 prerokovan� v operat�vnej porade starostu, v komisii 
podnikateľsk�ch činnost� dňa 14.janu�ra 2010, v komisii finančnej dňa 15. febru�ra 2010 
a v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov  dňa 16. febru�ra 2010. Stanovisk� komisi� 
s� pr�lohou materi�lu. Uveden� materi�l bol prerokovan� v miestnej rade dňa 23. febru�ra 
2010, ktor� uznesen�m č.499 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti uzniesť sa na
Všeobecne z�v�znom nariaden� mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor�m sa vyd�va Trhov� 
poriadok pre pr�ležitostn� trh na Kopčianskej ceste č. 82, Bratislava.

Pre trhovisko je spr�vca trhoviska povinn� vypracovať trhov� poriadok, ktor� obec po 
jeho schv�len� vyd� všeobecne z�v�zn�m nariaden�m v zmysle � 5 odst. 1 z�kona č. 178/1998  
Z. z. o podmienkach predaja v�robkov a poskytovania služieb na trhov�ch miestach v znen� 
neskorš�ch predpisov  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. Trhov� 
poriadok je spr�vca trhoviska povinn� zverejniť na viditeľnom mieste.

Doložky:

1. Doložka rozpočtov�:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu uznesenia (VZN)
a) nepredpoklad� dopad na obecn� rozpočet,

2. Doložka finančn�:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu uznesenia (VZN)
a) nebude mať finančn� dopad na obyvateľov Petržalky,

3. Doložka ekonomick�:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu uznesenia (VZN)
a)  bude mať finančn� dopad na hospod�renie podnikateľskej sf�ry v Petržalke,

4. Doložka environment�lna:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu uznesenia (VZN)
a) nebude mať dopady na životn� prostredie,

5. Doložka zlučiteľnosti:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu uznesenia (VZN) je v s�lade so z�konmi 

a predpismi Slovenskej republiky a E� 
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ARE�L s.r.o.

Sasinkova 3, 811 08 Bratislava

T R H O V �    P O R I A D O K

ktor�m sa určuj� podmienky predaja v�robkov a poskytovania služieb v tržnici na Kopčianskej 
ceste č.82 v Bratislave.

I.
�vodn� ustanovenie

1) Spr�vcom tržnice v Bratislave – Petržalke na Kopčianskej ceste č.82 je spoločnosť 
ARE�L s.r.o., Sasinkova 3, 811 08 Bratislava.

2) Trhov� dni : piatok, sobota a  nedeľa, okrem  št�tnych  sviatkov. 

v zimnom obdob� (od 1.10. do 31.5.)
prev�dzkov� čas Predajn� čas

piatok : 9.30 – 17.00 hod. 11.00 – 17.00 hod.
sobota : 6.30 – 15,00 hod. 8.00 – 15.00 hod.
nedeľa : 6.30 – 14.00 hod. 8.00 – 14.00 hod.

v letnom obdob� (od 1.6. do 30.9.)
prev�dzkov� čas Predajn� čas

piatok : 9.30– 17.00 hod. 11.00 – 17.00 hod.
sobota : 6.30 – 16.00 hod. 8.00 – 16.00 hod.
nedeľa : 6.30 – 14.00 hod. 8.00 – 14.00 hod.

II.
Všeobecn� ustanovenie

1) Miestom konania pr�ležitostn�ch trhov s� podlažn� plochy z lešten�ho bet�nu vo vn�tri 
veľkopriestorovej krytej haly. Predajn� plochy s� rozdelen� a oč�slovan� na predajn� 
miesta s plochou 4,8 m�

2) Pr�ležitostn� trhy sa konaj� na z�klade povolenia mestskej časti Bratislava – Petržalka.

3) Povolenie na predaj v�robkov a poskytovanie služieb na pr�ležitostnom trhu vydala 
mestsk� časť Bratislava – Petržalka.

4) Pred�vať v�robky a poskytovať  služby na pr�ležitostn�ch trhoch m�že:
a) osoba zap�san� v obchodnom registri v zmysle � 27 ods. 2 z�kona č. 513/1991 

Zb. Obchodn� z�konn�k v znen� neskorš�ch predpisov, 
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b) osoba, ktor� podnik� na z�klade živnostensk�ho opr�vnenia v zmysle � 10 
z�kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikan� (živnostensk� z�kon) 
v znen� neskorš�ch predpisov, 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�dla 
v zmysle � 66e z�kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikan� 
(živnostensk� z�kon)  v znen� neskorš�ch predpisov,   

c) osoby, ktor� vykon�vaj� predaj poľnohospod�rskych v�robkov z vlastnej 
produkcie a sp�sob nadobudnutia preukazuj� potvrden�m pr�slušn�ho obecn�ho, 
mestsk�ho alebo miestneho �radu o vlastn�ctve p�dy,

d) osoby, ktor� podnikaj� 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, alebo z�kona č. 618/2003 Z. z. o autorskom pr�ve  a pr�vach 
s�visiacich s autorsk�m pr�vom (autorsk� z�kon),“  

e) osoby pred�vaj�ce vlastn� použit� tovar v primeranom množstve medzi sebou.
f) na z�klade povolenia  mestskej časti

III. 
Druh pred�van�ch v�robkov a poskytovan�ch služieb

1) Na pr�ležitostn�ch trhoch je povolen� pred�vať v�robky a poskytovať služby tohto 
druhu :

a) textiln� v�robky, odevn� v�robky, obuv,
b) dom�ce potreby, elektronick� v�robky, v�robky spotrebnej elektroniky,
c) drobn� tovar,
d) papierensk� v�robky,
e) drogistick� tovar,
f) balen� potravin�rsky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanoven�ch 

org�nom potravin�rskeho dozoru,
g) kvety, ovocie, zeleninu,
h) športov� potreby,
i) knihy, denn� a periodick� tlač,
j) drobn� umeleck� predmety a drobn� remeseln� v�robky, sklo, porcel�n, 

keramika,
k) žreby,
l) spotrebn� tovar v st�nkoch s trval�m stanovišťom v tržnici,
m) chovateľsk� potreby pre dom�ce zvierat�,
n) poskytovanie r�chleho občerstvenia,
o) vlastn� použit� tovar v primeranom množstve (textiln� v�robky, odevy, 

športov� potreby a spotrebn� tovar), primeranosť množstva t�chto pred�van�ch 
v�robkov pos�di spr�vca tržnice individu�lne s prihliadnut�m na charakter a stav 
pred�van�ch v�robkov.

2) Na pr�ležitostn�ch trhoch je zak�zan� pred�vať :
a) zbrane a strelivo,
b) v�bušniny a pyrotechnick� v�robky,
c) tlač a in� veci, ktor� ohrozuj� mravnosť,
d) tabak a tabakov� v�robky,
e) lieh, destil�ty a spotrebiteľsky balen� alkoholick� n�poje,
f) jedy, omamn� a psychotropn� l�tky,
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g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich s�čiastky a pr�slušenstvo,
i) chr�nen� druhy živoč�chov a nebezpečn� živoč�chy,
j) živ� zvierat� s v�nimkou trhov�ch konzumn�ch r�b, z�kaz sa nevzťahuje na 

propagačn� predajn� podujatia a zvody zvierat organizovan� zv�zmi 
a združeniami chovateľov,

k) v�sekov� m�so, m�so drobn�ch zvierat, zveriny a m�sov� v�robky.

3) Na pr�ležitostn�ch trhoch je zak�zan� :
a) prev�dzkovať a z�častňovať sa hazardn�ch hier,
b) manipulovať so stolmi a ďalš�mi predajn�mi miestami bez vedomia spr�vcu 

tržnice,
c) realizovať predaj mimo tržnice,
d) pred�vať tovar mimo tovaru uveden�ho v čl. III,
e) vch�dzať do tržnice s vozidlom o celkovej hmotnosti vyššej ako 3 500 kg,
f) vch�dzať (z�sobovať) motorov�m vozidlom medzi predajn� stoly v predajnom 

čase. 
g) vykl�dka tovaru v predajnom čase. 

IV.
Pr�va a povinnosti spr�vcu pr�ležitostn�ho trhu

1) Spr�vca pr�ležitostn�ch trhov je povinn� a opr�vnen� :
a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhov�ho poriadku,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhov�ho poriadku, 
c) zabezpečiť soci�lne vybavenie,
d) udržiavať v tržnici čistotu a poriadok, 
e) vyk�zať každ�ho porušovateľa trhov�ho poriadku, ktor� nerešpektuje pokyny 

spr�vcu tržnice,
f) kontrolovať u pred�vaj�ceho :

- povolenie mestskej časti Bratislava–Petržalka na predaj v�robkov 
a poskytovanie služieb,

- opr�vnenie na podnikanie,
- doklad o nadobudnut� tovaru,
- použ�vanie elektronickej registračnej pokladnice, okrem osoby uvedenej v čl. 

II bod 4) p�sm. c) a e), 
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja,
- formu a sp�sob predaja v�robkov a poskytovan�ch služieb,
- autorizovan� inšpekčn� knihu,

g) viesť evidenciu o počte dn� predaja pred�vaj�cich s povolen�m na predaj tovaru 
30 dn� v roku,

2) Opr�vnenie na podnikanie, nadob�dacie doklady a použ�vanie elektronickej registračnej 
pokladnice sa nevyžaduj�, ak ide o osobu uveden� v čl. II odstavec 4 p�sm. c) a e).  

3) ARE�L s.r.o. (spr�vca tržnice)  nezodpoved� za škody a straty vec�, ktor� by vznikli 
�častn�kom trhu ich neopatrnosťou.
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V.
Povinnosti pred�vaj�cich na pr�ležitostn�ch trhoch

Pred�vaj�ci na pr�ležitostn�ch trhoch s� povinn� :
a) dodržiavať trhov� poriadok,
b) dodržiavať čistotu a poriadok svojho predajn�ho miesta a po skončen� predaja ho 

zanechať čist� a upratan�,
c) dodržiavať pokyny  spr�vcu tržnice (obsadiť pridelen� predajn� miesto, opustiť 

v stanovenom čase priestor trhoviska s motorov�m vozidlom, t.j. do začatia 
predajn�ho času)

d) zaplatiť spr�vcovi tržnice poplatok za už�vanie predajn�ho miesta (pr�jmov� 
blok),

e) podrobiť sa kontrole vykon�vanej kontroln�mi org�nmi a spr�vcom tržnice 
predložen�m t�chto dokladov :

- opr�vnen�m na podnikanie,
- povolen�m mestskej časti Bratislava – Petržalka na predaj v�robkov 

a poskytovanie služieb,
- preukazom totožnosti,
- povolen�m potravinov�ho dozoru alebo veterin�rnej spr�vy, 
- o nadobudnut� tovaru,
- autorizovanej inšpekčnej knihy,
f) označiť zreteľne svoje predajn� miesto obchodn�m menom,
g) použ�vať elektronick� registračn� pokladnicu,
h) zreteľne označiť pred�van� v�robky a poskytovan� služby cenou,
i) nerealizovať predaj na zemi – potraviny musia byť pri predaji umiestnen� 

najmenej 70 cm nad zemou, 
j) vydať spotrebiteľovi doklad o k�pe tovaru  alebo o poskytnut� služby,
k) spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a sp�sobe uplatnenia 

zodpovednosti za vady v�robkov a služieb. 

2) Opr�vnenie na podnikanie, nadob�dacie doklady, autorizovan� inšpekčn� kniha a použ�vanie 
elektronickej registračnej pokladnice sa nevyžaduj�, ak ide o osobu uveden� v čl. II. 
odstavec 4 p�sm. c) a e).  

VI.
Sp�sob určenia n�jomn�ho za predajn� miesta a vstupn�ho 

1) N�jom za predajn� miesta sa určuje dohodou  a realizuje sa dvoma sp�sobmi :
- uzatvoren�m n�jomnej zmluvy,
- denn�m poplatkom,

2) Vstupn� pre pred�vaj�cich určuje spr�vca podľa zabranej predajnej plochy a formy 
predaja. V�šku vstupn�ho pre pred�vaj�cich uvedie spr�vca v cenn�ku vstupn�ho na 
pr�ležitostn�ch trhoch.

3) Vstupn� pre r�zne kateg�rie n�vštevn�kov pr�ležitostn�ch trhov (napr. dospel� osoba, 
d�chodca, deti, študenti) urč� spr�vca a uvedie ho v cenn�ku vstupn�ho na 
pr�ležitostn�ch trhoch.

4) Spr�vca m�že upravovať cenu n�jomn�ho a vstupn�ho pre n�vštevn�kov 
a pred�vaj�cich na pr�ležitostn�ch trhoch. O �prave vstupn�ho, minim�lne 10 dn� pred 
jej zrealizovan�m, je spr�vca pr�ležitostn�ch trhov povinn� o tejto skutočnosti p�somne 
informovať mestsk� časť Bratislava-Petržalka.
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VII.
�častn�k pr�ležitostn�ch trhov - spotrebiteľ je povinn� a opr�vnen� :

1) dodržiavať trhov� poriadok,
2) dodržiavať pokyny spr�vcu tržnice
3) uvedomiť si, že n�kupom tovaru potvrdzuje cenu  (doch�dza k uzavretiu k�pnej 

zmluvy),
4) prevziať si doklad o k�pe (zaplaten� tovaru), ktor� je potrebn� pri reklam�cii tovaru.  

Doklad o k�pe sa nevyd�va, ak ide o osobu uveden� v čl. II odstavec 4 p�sm. c) a e).  
5) cena pri predaji (v�mene) tovarov, vec� a poskytovan� služieb sa dojedn�va dohodou 

medzi pred�vaj�cim a kupuj�cim, v s�lade so z�konom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cen�ch v znen� neskorš�ch predpisov. 

VIII.
Pravidl� dodržiavania čistoty a poriadku

1) Spr�vca pr�ležitostn�ch trhov je povinn�:
a) zabezpečiť dostatočn� počet kontajnerov na uskladnenie odpadu �častn�kov 

pr�ležitostn�ch trhov a zabezpečiť ich pravideln� vypr�zdňovanie,
b) po skončen� pr�ležitostn�ch trhov vyčistiť a pozametať are�l od odpadkov,
c) spr�stupniť verejn� WC v are�li a udržiavať ich v čistote.

2) Pred�vaj�ci je povinn�:
a) odkladať odpadky do pripraven�ch kontajnerov
b) dodržiavať hygienu pri predaji tovaru a poskytovan� služieb.

IX.
Org�ny dozoru a sankcie

1) Dozor nad dodržiavan�m z�kona NR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
v�robkov a poskytovania služieb v tržnici vykon�vaj�

a) Slovensk� obchodn� inšpekcia,
b) poveren� zamestnanci Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
c) Mestsk� pol�cia  hlavn�ho mesta SR Bratislavy

2) Za porušenie trhov�ho poriadku m�že byť uložen� pokuta podľa Všeobecne z�v�zn�ho 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3) Org�ny dozoru m�žu zak�zať v tržnici predaj v�robkov a poskytovanie služieb osob�m 
uveden�m v čl. II odstavec 4, ktor� tu bez povolenia pred�vaj� tovar, poskytuj� služby 
alebo porušuj� povinnosti pred�vaj�ceho.

4) V pr�pade porušenia trhov�ho poriadku m�že spr�vca tržnice, resp. poveren� ved�ci 
tržnice vyk�zať narušiteľa z trhov�ho miesta.

5) Na pr�vne vzťahy medzi občanmi, ktor� vznikli k�pou, predajom alebo v�menou 
tovarov a vec�, sa primerane vzťahuj� ustanovenia Občianskeho z�konn�ka.
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V Bratislave dňa 25.11.2009

Michal Engliš
konateľ

Stanovisko
komisie podnikateľsk�ch činnost� zo dňa 14. 01. 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pr�tomn�:                  Ing. Jiř� Rusnok
Ing. Anton Brath
Ing. Tibor K�sa
Ing. Miloslav Košina
Vlastimila Antoškov�  

Ospravedlnen�: Andrea Jakub�kov�

Komisia podnikateľsk�ch činnost� na svojom zasadnut� dňa 14. 01. 2010 prerokovala  materi�l -
Trhov� poriadok spoločnosti ARE�L s.r.o. Sasinkova 3  811 08 Bratislava, na Kopčianskej ceste 82 
v Bratislave.

Komisia odpor�ča predložen� Trhov� poriadok na Kopčianskej ceste 82 v Bratislave schv�liť 
na dobu neurčit�. 

Hlasovanie : 
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Ing. Jiř� Rusnok, v. r.
predseda

komisie podnikateľsk�ch činnost�

Za spr�vnosť: Ing. Klaudia Plačkov�
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V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 16.02.2010

Pr�tomn�: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov�, Mgr. Anton 
Šmotl�k, Bc. Dimitrij Doktorov

Nepr�tomn�    :     Ing. Martin Korec – člen neposlanec

K bodu 4

N�vrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor�m sa vyd�va Trhov� poriadok pre 
pr�ležitostn� trh na tržnici na Kopčianskej ceste 82, Bratislava

Uznesenie:
Komisia po prerokovan� materi�lu odpor�ča, aby sa zrušil trhov� deň v nedeľu. 

Hlasovanie: za:               4
proti:           0
zdržal sa: 1

V Bratislave, 16.02.2010

Za spr�vnosť v�pisu :
Ing. J�n Kubička

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 15.2.2010

Pr�tomn�: : Mgr. Belohorec,CSc, Mgr. Bakerov�-Drag�ňov� ,  Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. 
Janota PhD.,CSc,  Ing. Kocka 

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner,  Ing. Han�k

K bodu : 
N�vrh VZN k Trhov�mu poriadku na Kopčianskej ulici.

Stanovisko:

Finančn� komisia berie predložen� materi�l na vedomie.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 6
Za           : 6

V Bratislave 15.2.2010 Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


