
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 1/2002 zo dňa 19.2.2002, 

ktorým sa mení Trhový poriadok pre príležitostný trh v areáli Závodiska, štátneho 

podniku Bratislava 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 5 zákona  

č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach  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 v areáli Závodiska, Bratislava- 

Petržalka, štátneho podniku  Bratislavy, ktorý upravuje základné podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb, práva a povinnosti správcu, 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 zmenu Trhového poriadku zverejniť v areáli 

príležitostného trhu na viditeľnom mieste. 

§ 3 

Záverečné ustanovenie 

 

Týmto nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2000, ktorým sa vydal Trhový 

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

príležitostnom trhu v areáli Závodiska, š.p. Bratislava-Petržalka, Starý háj, Starohájska 29. 

§ 4 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 6.3.2002 

 

Vladimír Bajan, v. r.  

      starosta 

 

 

 



Závodisko, štátny podnik, Starohájska  29, 852 69 Bratislava 

ZMENA  TRHOVÉHO  PORIADKU, 

ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na príležitostnom trhu v areáli Závodiska, štátneho podniku Bratislava 

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

I. 

1)  Trhové dni:  

príležitostné trhy budú prevádzkované pravidelne každú sobotu v období január-december 

     • prevádzkový čas : od  6.
00

 do 18.
30 

hod. 

     • predajný čas:         od  8
00

 do 13.
00

hod. 

     V rámci prevádzkového času: 

•  6.
00 

-  7.
30 

hod. vjazd s vlastným motorovým vozidlom určený na vyloženie tovaru 

     •  8.
00

 -  9.
00 

hod. obsadenie trhového miesta zakúpeného predávajúcim 

• 13,
00 – 

13,
30 

vjazd s vlastným motorovým vozidlom určený na vyloženie 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. 

  

 

 

 

 

            JUDr. Marián  Šurda 

             riaditeľ 

 

 

 


