
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava Petržalka  

č. 1/1992 z 15. februára 1992 

o podmienkach predaja na miestnych trhoviskách 

Mestskej časti Bratislava Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Trhoviskom sa rozumie účelovo vyčlenený priestor so stálymi predajnými 

a obslužnými zariadeniami: 

(2) Priestor trhoviska vyznačí hranicou správca trhoviska v súlade s rozhodnutím starostu. 

(3) Trhovisko má právo zriadiť: 

– mestská časť Bratislava Petržalka, 

– právnická alebo fyzická osoba so súhlasom starostu mestskej časti Bratislava 

Petržalka. 

(4) Správcom trhoviska je fyzická osoba alebo právnická osoba poverená jeho správou 

majiteľom trhoviska. 

 

§ 2 

Predaj na trhoviskách 

 

(1) Na miestnych trhoviskách môžu predávať 

a) právnické a fyzické osoby k tomu oprávnené
1/

, 

b) občania starší ako 18 rokov – drobnopestovatelia a drobnochovatelia produkty 

z vlastnej produkcie, zberači lesných plodov. 

(2) Predávajúci je povinný: 

- dodržiavať trhový poriadok 

- - predaj realizovať len na trhových stoloch, Mimo trhových stolov môže predávať na 

vlastných zariadeniach len sú súhlasom správcu trhoviska 

- označiť tovar cenovkami 

- udržiavať miesto predaja v čistote a poriadku 

- zaplatiť denný poplatok za zaujatie priestoru trhoviska a osobitne poplatok za 

užívanie trhového stola 

- preukázať sa kontrolným orgánom na ich požiadanie 

a) občianskym preukazom, 

b) dokladom oprávňujúcim vykonávať podnikateľskú činnosť 

v prípade osôb uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a/, 

c) potvrdením o vlastníctve, prípadne užívaní poľnohospodárskej pôdy v prípade 

občanov uvedených v čl. 2 písm. b/ 

- označiť miesto predaja svojim menom, prípadne názvom firmy 

- poskytnúť kupujúcim na požiadanie potvrdenie o zaplatení tovaru. 

---------------- 
1/

 Podľa nariadenia vlády č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb na základe povolenia 

národného výboru, zákona č. 105/1990 Zb.- o súkromnom podnikaní občanov, zákona č. 219/1991 Zb., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa 

Hospodársky zákonníka, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 
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(3) Na trhoviskách platí: 

a) zákaz predávať 

- alkoholické nápoje vrátane piva na priamu konzumáciu, 

- potravinárske výrobky bez súhlasu príslušných orgánov hygienickej a veterinárnej 

služby a súhlasu štátneho obvodného lekára 

- huby sušené 

- bez súhlasu správcu trhoviska čerstvé huby hydinu, mäso a mäsové výrobky. 

Správca trhoviska umožní ich predaj výhradne vtedy, ak sú na trhovisku vytvorené 

k predaju podmienky v súlade s rozhodnutím orgánov hygienickej a veterinárnej 

služby. Podmienky predaja vyznačí správca trhoviska na trhovej tabuli 

- lieky a liečivé rastliny 

b) zákaz vjazdu motorových vozidiel. Výnimku udeľuje správca trhoviska na dobu 

nevyhnutnú na vyloženie tovaru. 

(4) Ceny tovaru 

- za predávaný tovar sa ujednávajú na miestnych trhoviskách dohodou medzi 

kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. o cenách. 

 

§ 3 

Riadenie a prevádzka trhoviska 

 

 Riadenie predaja na trhovisku vykonáva správca trhoviska. 

Správca trhoviska zodpovedá: 

- za vybavenie trhoviska sociálnym zariadením, dostatočným množstvom 

kontajnerov, kontrolnou váhou, tečúcou vodou 

- za umiestnenie trhovej tabule na viditeľnom mieste, na ktorej je trvale vyvesený 

trhový poriadok a ďalšie informácie pre kupujúcich a predávajúcich 

- za vyberanie denných poplatkov od predávajúcich 

- za čistou a poriadok 

- za vedenie inšpekčnej knihy, do ktorej vykonávajú zápisy kontrolné orgány 

- za umožnenie prednostného užívania trhového stola predávajúcemu, ktorý si trhový 

stôl dlhodobo prenajal, 

- za spôsob prenajatia trhových stolov. 

Správca trhoviska je oprávnený a povinný usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade 

s platným trhovým poriadkom. 

 

§ 4 

Čas predaja 

 

Čas predaja na trhoviskách: 

Zimný čas / 1. 10. – 31. 5. / 

pondelok – piatok:  7.00 – 18,00 h 

sobota                    :  7,00 – 15,00 h 

 

letný čas / 1.6.  – 30. 9. / 

pondelok – piatok : 6,00 – 20.00 h 

sobota                     : 6.00 – 15.00 h 

 

 Podľa stanoveného času predaja sú zabezpečené služby zo strany správcu trhoviska.  



3 
 

Nezakazuje sa predaj počas sviatkov, nedieľ  a mimo stanoveného času predaja, v ranných 

hodinách najskôr o 6,00 h a vo večerných hodinách maximálne do 21. 00 h., kvety do 

22,00 h. Predávajúci je povinný ohlásiť predaj správcovi trhoviska. 

 Mimo stanoveného času predaja správca trhoviska nenesie zodpovednosť za 

dodržiavanie ustanovení Trhového poriadku zo strany predávajúcich i kupujúcich. 

Predávajúci i kupujúci sám zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil nedodržaním ustanovení 

Trhového poriadku. 

 

§ 5 

Kontrola predaja 

 

Kontrolu na trhovisku vykonávajú: 

- orgány Mestskej časti Petržalka 

- Slovenská obchodná inšpekcia 

- orgány hygienickej a veterinárnej služby 

- Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

- iní pracovníci, ktorým táto právomoc vyplýva zo zákona. 

 

§ 6 

Postihy 

  

Porušenie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia o predaji na trhoviskách sa 

postihuje v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č. 524/1990 Zb., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marcom 1992. 

 

 

         Ing.  Anton Doktorov 

                    starosta Mestskej časti 

                      Bratislava Petržalka 

 

 

 

 

 

 

 

 


