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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový 
poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom 
ulicami Tupolevova a Jiráskova.  
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Dôvodová správa 
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka žiada o schválenie Trhového poriadku pre 
príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami 
Tupolevova a Jiráskova Trhovým poriadkom sa určili podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na príležitostnom trhu, práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, 
druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby počas Vianočných sviatkov.           
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom 
ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova je zverejnený na internetovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. Súčasne bol zaslaný vedúcim oddelení tunajšieho miestneho úradu. 
K návrhu všeobecne záväzného nariadenia boli zaslané  pripomienky z oddelenia 
organizačných vecí a kancelárie starostu.  

Materiál bol dňa 15. októbra 2012 prerokovaný v operatívnej porade starostu. 
Materiál bol dňa 06. novembra 2012 prerokovaný v miestnej rade bez pripomienok. 

Pre trhovisko je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho 
schválení vydá všeobecne záväzným nariadením v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Trhový 
poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste. 
 
Doložky: 
 
1. Doložka rozpočtová: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) 
- predpokladá dopad na obecný rozpočet, 

2. Doložka finančná: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) 
- nebude mať finančný dopad na obyvateľov Petržalky, 

3. Doložka ekonomická: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) 
- bude mať finančný dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke, 

4. Doložka environmentálna: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) 
- nebude mať dopady na životné prostredie, 

5. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) je v súlade so zákonmi 

a predpismi Slovenskej republiky. 
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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. .........zo dňa ..........,  
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri 

Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 
 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 5 zákona č.178/1998 
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 
neskorších predpisov 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 SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR  Bratislave v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 
 Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) mestskej časti 
Bratislava-Petržalka sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve 
pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova, ktorý upravuje 
základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu, práva a 
povinnosti správcu príležitostného trhu, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby. 
 

§ 2 

Trhový poriadok 

 
1. Trhový poriadok je prílohou tohto nariadenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
2. Správca príležitostného trhu je povinný zverejniť Trhový poriadok na viditeľnom mieste na 
verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova.  
 

§ 3    

Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ......2012 
 
 
  
 
 
 
     
                     Vladimír Bajan 
                   starosta  
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Príloha č.1 
 

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava 
 

Trhový poriadok 
pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom 

ulicami Tupolevova a Jiráskova 
  

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

   
(1) Trhový poriadok platí pre priestranstvo určené na príležitostný trh na verejnom priestranstve 
pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova (ďalej len „trhovisko“) 
parc. č. 3234 a 3264/1 v katastrálnom  území Petržalka, zverený protokolom č. 78/1991 do 
správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka a určuje: 

a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 
b) práva a povinnosti správcu trhoviska, 
c) práva a povinnosti predávajúcich, 
d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska. 

 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve 
dočasne určenom na takýto predaj. 
 
(3) Správcom príležitostného trhu je Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka,  
Čapajevova 6, 851 01 Bratislava 
 

Čl. 2 
Druh a čas trvania príležitostného trhu 

  
(1) Príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami 
Tupolevova a Jiráskova sa koná ako Vianočný trh.  
      
(2) Termín konania Vianočného trhu je  v čase vianočných sviatkov medzi 6. decembrom a  22. 
decembrom kalendárneho roka. 
  

Čl. 3 
Druhy predávaných výrobkov 

  
(1)  Na príležitostnom trhu  je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať tieto služby: 
a) potraviny : 

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami),  
2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  
3. medovníky a cukrovinky,  
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne 

osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,  
5. pečené gaštany,  
6. varená kukurica,  
7. pukance,  
8. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru),  
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9. údenárske výrobky (klobásy, jaternice) ( podľa podmienok stanovených orgánom štátnej 
veterinárnej správy),  

10. hydinárske výrobky ( podľa podmienok stanovených orgánom štátnej veterinárnej 
správy),  

11. vinárske produkty,   
b) ostatný tovar : 

1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,  
2. knihy,  
3. audio a video nosiče,  
4. sklo, porcelán a keramika,  
5. vianočné ozdoby, živé a sušené kvety 
6. papierenské výrobky,  
7. vianočné stromčeky,  
  

(2)   Na príležitostnom trhu je zakázané predávať : 
a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky 
e) geneticky modifikované potraviny, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené  druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
j) chránené rastliny, 
k) živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb, 
l) huby 
  

Čl. 4 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na príležitostnom trhu 

  
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky : 
  

a) osoba zapísaná v obchodnom registri1), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2), 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,  

c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3). 
  

Čl. 5 
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhoviska  

  
Správca príležitostného trhu je povinný : 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku,  

                                                 
1) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

   3) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a  až § 12e zákona č.  
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.  

   zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom v znení neskorších       
predpisov.  
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b) zabezpečiť v primeranom množstve osobné hygienické zariadenie prístupné 
predávajúcim a návštevníkom trhoviska, 

c) vyzvať každého  porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny správcu, 
aby opustil príležitostný trh, 

d) kontrolovať u predávajúceho : 
1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 

e) umožniť nájomcovi počas doby prenájmu užívanie predajného stánku v čase 
stanovenom na predaj,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom,  
g) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou a  osobou, ktorá 

podniká podľa osobitných predpisov, ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového 
poriadku. 

  
Čl. 6 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 
  

Predávajúci je povinný : 
a) označiť svoje predajné zariadenie4), obchodným menom, sídlom, resp. miestom 

podnikania predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť 
prevádzkarne, 

b) umožniť  kupujúcemu priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov, 
c) dodržiavať trhový poriadok, 
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru5), 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné  

miesto čisté a upratané, 
f) zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 
g) nerealizovať predaj na zemi okrem živých vianočných stromčekov, 
h) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie : 

1. doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz totožnosti 
2. povolenie na predaj výrobkov, 
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu, 
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru, 
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor, 
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny, 

            7. doklad o nadobudnutí tovaru.  
 

Čl. 7 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu 

  

                                                 
4) § 15 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
   § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  
   predpisov. 
5) zákon  č.  289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 

511/1992 Zb. o správe  daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov. 
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Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní : 
a) dodržiavať trhový poriadok, 
b) dodržiavať pokyny správcu, resp. vedúceho trhoviska, 
c) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaní 

neobmedzovali práva a povinnosti osôb. 
  

Čl.  8 
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia 

  
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v nájomnej zmluve. 
 

Čl.  9 
Trhové dni a prevádzková doba 

  
Trhové dni sú :  
v čase Vianočných trhov                                   pondelok  až  nedeľa 
                                                                                14,00 hod. – 21,00 hod.    

  
Čl. 10 

Orgány dozoru 
  

(1)   Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov na trhových miestach vykonávajú 
a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
c) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(2)  Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom 
trhu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky alebo 
poskytuje služby  na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových 
miestach podľa § 11. 

  
Čl.  11 

Sankcie 
  
Za porušenie trhového poriadku môže byť uložená sankcia podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2006, ktorým sa mení a dopľňa 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. V zmysle uvedeného všeobecne záväzného nariadenia orgány dozoru 
môžu uložiť pokutu do výšky  16 596, 96 EUR.   
 
 
V Bratislave dňa  13. 09. 2012 
                                                       
 
                                      
                                                                                     Ing. Miroslav Skovajsa 
                                                                                           riaditeľ MP VPS 
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Vyhodnotenie pripomienok 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom 
ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva 
Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene 
ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova bol predložený na pripomienkovanie oddeleniam 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zverejnený na internetovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a vyvesený na úradnej tabuli. Akceptované pripomienky sú 
zapracované v návrhu. 
 
Oddelenie   Pripomienka     akceptovať 
          neakceptovať 
životného prostredia  nezaslal pripomienky 
 
územného rozvoja  nezaslal pripomienky 
a dopravy               
  
územného konania a              bez pripomienok  
stavebného poriadku    
 
prednosta úradu  nezaslal pripomienky 
 
sociálnych vecí                     nezaslali pripomienky 
 
školstva, kultúry            nezaslali pripomienky  
a športu     
       
vnútornej správy                 nezaslali pripomienky 
a informatiky              
 
finančné                        nezaslali pripomienky 
 
kancelária                             doplniť do Čl. 3 ods.2 písm. l)   akceptuje sa 
starostu                                 vrátane predaja húb a do Čl. 6 písm. h)  
                                              bod 1 a preukaz totožnosti           
                                                                                       
nakladania s                          nezaslali pripomienky 
majetkom    
 
organizačných vecí  zmeniť názov Námestie českého ľudu,  akceptuje sa 
                                               neexistuje na iný 
 
bytové    nezaslali pripomienky 
 
oddelenie vnútornej               nezaslali pripomienky 
kontroly a manažmentu 
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Stanovisko 
sociálnej a bytovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 22. októbra 2012 
 
Prítomní:  O. Adamčiaková, I. Brezinská,  A. Korbelová, G. Janíková, A. Turzo, M. Miškov 
Neprítomní: J. Junek, P. Ružička,  
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ....zo 
dňa......., ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého 
ľudu, 851 01  Bratislava 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
 Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka: 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...... zo dňa ......, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu, 851 01  
Bratislava 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Oľga Adamčiaková, v. r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 22. októbra 2012 
Za správnosť: A. Halčáková, tajomníčka komisie 
 

Stanovisko 
komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 22. októbra 2012  
 
Prítomní:  I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková, 

Ľ. Škorvaneková,  
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Kačírek 
 
1. Návrh VZN  - Trhový poriadok pre príležitostný trh na Nám. českého ľudu 
 
Rozprava: 
 Materiál uviedla za referát predbežnej právnej ochrany MÚ K. Plačková. V krátkom 
vystúpení zhrnula text návrhu na VZN o trhovom poriadku. Upozornila tiež na nepresný názov 
priestoru medzi Tupolevovou a Jiráskovou ul., ktorý oficiálne nemá dosial názov a pracovne sa 
nazýva Nám. českého ľudu 
 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka schváliť uznesenie v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom 
materiáli. 
Hlasovanie o návrhu VZN  - Trhový poriadok pre príležitostný trh na Nám. českého ľudu 
Prítomných: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie z 24. 10. 2012 
 

Uznesenie školskej komisie k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí 
českého ľudu 
Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva 
Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu 
Prítomní:  Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 
Hlasovanie: za: 5    proti: 0   zdržal sa: 0 

      Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 
         predsedníčka komisie 
za správnosť výpisu 
Mgr. Veronika Redechová, v .r. tajomníčka komisie 
V Bratislave 24.10.2012 
 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 23.10.2012 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:  Ing.T.Fabor – predseda  
Ing.A.Hájková, Ing.K.Hájková, Ing.F.Štefanička, Ing.B.Weigl, Ing.arch. B.Sepši 
 
Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová, M.Šebeková, T.Augustín 
Neprítomní poslanci členovia komisie: Ing.arch.E.Pätoprstá 
    
Prítomní hostia: Ing.Lukáček -vedúci finančného oddelenia 
                            JUDr.Chlebec - poverený vedením ref. predbežnej právnej ochrany 

Ing.Plačková-ref.predbežnej právnej ochrany  
Mgr.Redechová-vedúca odd.školstva, kultúry a športu 

 
K bodu:  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým  

sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu. 
Upresnil sa názov predkladaného VZN, ktorý by mal znieť nasledovne: Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 
príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene, ohraničenom ulicami 
Tupolevova a Jiráskova. 
Uznesenie č.39: 
Komisia odporúča schváliť VZN.                                                                                     
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  - 8 
za:             - 8  
proti:     - 0                                                                                                                              
zdržal sa: - 0                                                                                                                    
Uznesenie bolo schválené. 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
24.10.2012 

K bodu 14: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ... zo dňa, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri 
Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 
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Uznesenie:  
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok podľa predloženého  návrhu bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: za:     5   proti:    0            zdržal sa:         0          nehlasoval:      0 
 
Za správnosť: Mgr. Iveta Strapcová, tajomník komisie 

v Bratislave, dňa 24.10.2012 

Výpis zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 
konaného dňa 30.10.2012 

 
Prítomní:  Mgr. Ivana Antošová, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, PhD., PaedDr. Eva 
Krnáčová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Škorvaneková 
Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. Julián Lukáček, JUDr. Ľubomír Kollár, JUDr. Emil Chlebec, 
Ing. Klaudia Plačková, Mgr. Veronika Redechová 
 

Uznesenie k bodu č. 3 
 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Petržalka, 
ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu, 851 01 
Bratislava 
 
Hlasovanie: Prítomní: 5  za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Výpis zo zasadnutia Komisie investičných činností zo dňa 30.10.2012 

 
K bodu 4.) Materiál uviedla Ing. Plačková. Mestská časť Bratislava-Petržalka usporiada tento 
rok prvý krát vianočné trhy na území ohraničenom Chorvátskym ramenom a ulicami Jiráskova 
a Tupolevova. Ide o zavedenie tradície predaja vianočných komodít, ktoré sú typické pre 
vianočný predaj a majú taký charakter. Mestská časť technicky pripraví tak, aby bol využiteľný 
na daný účel, bola tam zavedená elektrina a voda. Zároveň v priestoroch trhoviska bude 
vybudované aj pódium aby bolo možné robiť kultúrny program. Miesta sa budú dražiť, pričom 
sa uvažuje, že 6 stánkov bude určených na predaj občerstvenia a ostatné budú určené na predaj 
vianočného tovaru. Predajné stánky si predávajúci privezú samy. S parkovaním sa počíta na 
priľahlých parkoviskách pričom vzhľadom na dostupnosť. Trhy budú trvať od 6.12.2012 do 
22.12.2012.  
 
K bodu bolo prijaté uznesenie. 
Uznesenie: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu 
zastupiteľstvu uznesenie tak, ako je uvedené v materiáli. 
Schválené: za- 5,  proti- 0,  zdržal sa – 0  
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka  

zo dňa 31.10.2012 
 
 

Prítomní:  Ing. Štefanička, Mgr. Bučan,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,  
Ing. Borotovský, p. Holzhauserová, Ing. Klein 
 
Ospravedlnení: Ing. Pašková  
 
 
K bodu :  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.    zo dňa , 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu, 851 01  
Bratislava 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
 
V Bratislave 31.10.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 


