
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 1/2000 zo dňa 8. februára 2000, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy, veľkonočné trhy a jarmok 

v areáli Závodiska, štátneho podniku Bratislava 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, podľa § 5 zákona 178/1998 Z. 

z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach v znení 

zákona č. 310/1990 Z. z., ktorým sa mení  a dopĺňa zákon .č. 634/1992 Zb. o ochrane 

spotrebiteľa 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 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) mestskej časti Bratislava-

Petržalka sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh, veľkonočné trhy a jarmok 

v areáli Závodiska, Bratislava-Petržalka, štátneho podniku Bratislava, ktorý upravuje 

základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, práva a povinnosti správcu, 

druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických 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 Trhový poriadok zverejniť v areáli príležitostného 

trhu, veľkonočných trhov a jarmoku na viditeľnom mieste. 

 

§ 3 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1998, ktorým sa vydal Trhový 

poriadok pre príležitostné trhy v areáli Závodiska, š.p. na Starohájskej ul. č.29 a  Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/1998, ktorým sa vydáva doplnok k Trhovému poriadku pre 

príležitostný trh v areáli Závodiska, š.p. na Starohájskej ul. 29. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29.2.2000 

 

            

        Vladimír Bajan, v. r.  

                 starosta 



Závodisko, štátny podnik, Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

 

TRHOVÝ  PORIADOK 

ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom 

trhu, veľkonočných trhoch a jarmoku v areáli Závodiska, štátneho podniku Bratislava. 

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

I. 

1) Správcom príležitostného trhu, veľkonočných trhov a jarmoku v areáli Závodiska,  

Bratislava-Petržalka, Starý Háj, Starohájska 29 je Závodisko, š.p. Bratislava, 

Starohájska 29. 

2) Trhové dni 

a) príležitostné trhy budú prevádzkované v období 

   - január – termín konania      29. 1. 2000 

       - február –termín konania        5. 2. 2000 

   - máj – termín konania           13. 5. 2000 

  - jún – termín konania             17. 6. 2000 

  ■  prevádzkový čas                   od  5,30    do 13,30 hod 

  ■ predajný čas                          od  7,30    do 13,00 hod. 

      V rámci prevádzkového času 

■  5,30 – 7,00 vjazd s vlastným motorovým vozidlom určený na vyloženie 

tovaru 

■  7,30 – 13,00 otvorenie a čas ukončenia príležitostného trhu pre 

kupujúcich 

■  7,30 – 8,30   obsadenie trhového miesta zakúpeného predávajúcim 

■ 12,50 – 13,30 vjazd s vlastným motorovým vozidlom určený na naloženie 

a odvoz  tovaru 

 Každý predávajúci je povinný zaujať včas (t. j. do jednej hodiny po otvorení trhu) svoje 

predajné miesto, inak toto miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi. 

 

 



b) veľkonočné trhy – budú prevádzkované v období 

- február – termín konania  12.2., 19.2, 26.2. 

- marec – termín konania 4.3., 11.3., 18.3., 25.3 

- apríl – termín konania 1.4., 8.4., 22.4., 29.4., 

 v tom istom prevádzkovom a predajnom čase ako je stanovený u príležitostného trhu. 

 

c) májový jarmok – bude prevádzkovaný v období máj v dňoch 6., 7., 8. 5.2000 

    v tom istom prevádzkovom a predajnom čase ako je stanovený u príležitostného trhu. 

3) Predávajúci: 

 fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 a zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

s povolením starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka vydaným v súlade so 

zákonom č. 178/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a o zmene o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

v živnostenskom podnikaní, Zákon č. 310/1999, ktorom sa dopĺňa zákon č. 

634/1992 Zb. a v znení neskorších predpisov, 

 fyzické osoby predávajúce rastlinné výroby z vlastnej pestovateľskej činnosti, 

 občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou. 

4) Predmet príležitostného trhu, veľkonočných trhov a jarmoku: 

 predmetom 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 príležitostnom trhu veľkonočných trhoch a jarmoku 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, 

m) rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti v obmedzenom rozsahu 

 

2) V súvislosti s organizovaním trhu sa môžu poskytovať tieto služby: 

 rýchle občerstvenie a stravovanie, reštauračné a pohostinské služby, pričom 

predávajúci musí mať na poskytovanie služieb osobitné povolenie Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka – oddelenie podnikateľských činností, povolenie orgánu 

hygieny, resp. potravinového dozoru 

 brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 

 oprava dáždnikov 

 

III. 

 

1) Na príležitostnom trhu veľkonočných trhoch a jarmoku sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a stelivo, 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci,  ktoré ohrozujú mravnosť, 

d) tabak a tabakové výrobky 

e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 

f) jedy, omamné psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 

i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 

j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb: zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi 

a združeniami chovateľov, 

k) výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky, 

l) všetky druhy potravín 

 

2) Na príležitostnom trhu, veľkonočných trhoch a jarmoku je zakázané: 

 prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier, 

 manipulovať so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia 

usporiadateľov, 

 realizovať predaj mimo predajných miest a povolených stolov a areáli 

 

IV. 

 

Správca príležitostného trhu, veľkonočných trhov a jarmoku je povinný 

a oprávnený: 

a) vytvoriť podmienky na dodržania trhového poriadku, 

b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a to: 

- dostatočnou usporiadateľskou službou, 

- nástupom usporiadateľov jednu hodinu pred začatím príležitostného trhu, 



c) vykonať  registráciu zúčtovania vstupeniek na Miestnom úrade Bratislava- 

Petržalka, 

d) zabezpečiť sociálne vybavenie, 

e) udržiavať čistou a poriadok, na ploche vyčlenenej pre trhové miesto, 

f) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

usporiadateľov, 

g) kontrolovať u predávajúceho: 

- povolenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka na predaj tovarov 

a poskytovaných služieb, 

- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti s výnimkou predaj  vlastných 

použiteľných výrobkov, výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej 

činnosti a lesných plodín, 

- doklad o nadobudnutí tovaru, 

- používanie elektronickej registračnej pokladnice, 

- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja, 

- formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb 

- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných a športových a 

iných spotrebných výrobkov (prihliada sa na charakter a stav predávaných 

výrobkov), 

- autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 

V. 

1) Predávajúci na príležitostnom trhu veľkonočných trhoch a jarmoku je povinný: 

a) dodržiavať trhový poriadok, 

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

zanechať ho čisté a upratané, 

c) dodržiavať pokyny správcu trhu a jarmoku, 

d) zaplatiť usporiadateľovi vstupný poplatok, 

e) každý predávajúci je povinný zaplatiť usporiadateľovi poplatok za užívanie 

predajného miesta (v prípade neúčasti sa poplatok nevracia), 

f) podrobiť sa kontrole vykonávanej kontrolnými orgánmi a správcovi 

príležitostného trhu, veľkonočných trhov a jarmoku predložením týchto dokladov: 

- oprávnenie na podnikanie m s výnimkou predaja vlastných použitých    

výrobkov a pri predaji vlastnej pestovateľskej produkcie a lesných plodov, 

- povolenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka na predaj tovarov 

a poskytovaných služieb, 

- preukaz totožnosti, 

- doklad o nadobudnutí tovaru s výnimkou predaja vlastných použitých 

výrobkov. 

- autorizovaná inšpekčná kniha s výnimkou predaja vlastného použitého tovaru, 

g) zaplatiť poplatok za vjazd s motorovým vozidlom pred otvorením príležitostného 

trhu, veľkonočných trhov a jarmoku (na vyloženie tovaru), 



h) opustiť v stanovenom čase (do jednej hodiny po otvorení trhu) areál s motorovým 

vozidlom (výnimku povoľuje poverený pracovník), 

i) zaujať v stanovenom čase predajné miestom inak bude toto miesto ponúknuté 

ďalšiemu záujemcovi (do jednej hodiny po otvorení trhu), 

j) označiť zreteľne svoje predajné miesto s názvom firmy, 

k) používať elektronickú registračnú pokladnicu, 

l) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytovanie služieb cenou, 

m) nerealizovať predaj na zemi, predávajúci si môže priniesť prenosné predajné 

zariadenie (stolík, stánok určených rozmerov). 

Podrobnosti o podmienkach predaja na príležitostnom trhu, veľkonočných trhoch 

a jarmoku správca tohto trhu a predávajúci si upravia osobitnou zmluvou. 

VI. 

Účastník príležitostného trhu, veľkonočných trhov, jarmoku (občan. kupujúci) je povinný: 

a) dodržiavať trhový poriadok, 

b) dodržiavať pokyny usporiadateľov, 

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

zmluvy), 

d) kupujúci má právo na vystavenie dokladu o kúpe, 

e) uplatňovať právo zo zodpovednosti za chyby u predávajúceho , u ktorého sa tovar 

zakúpil. 

 

VII. 

 

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

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

 

VIII. 

 

1) Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a ukladania sankcií trhových miestach vykonáva: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia 

b) Okresný úrad Bratislava V. 

c) Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka a pracovníci mestskej polície, 

 

2) Sankcie za nedodržania podmienok predaja ukladá 

a) Slovenská obchodná inšpekcia 

b) Okresný úrad Bratislava V. 

c) Pracovníci mestskej polície 

 



3) Orgány dozoru (viď bod 1) môžu zakázať  predaj výrobkov a poskytovania služieb na 

príležitostnom trhu, veľkonočných trhoch a jarmoku fyzickej alebo právnickej osobe, 

ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 

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

veľkonočných trhov a jarmoku vykázať narušiteľa z trhového miesta. 

 

 

 

                                                                                                      JUDr. Marián  Šurda 

                                                                                                                riaditeľ 


