
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 3/1991 z 18. apríla 1991  

o predaji, kúpe výmene a voľnej ponuke medzi občanmi 

na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa ustanovenia § 15 ods. 

2 pís. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave uznieslo sa na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Burzou sa rozumie organizovaná forma predaja, kúpy, výmeny a voľnej ponuky vecí 

medzi občanmi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka /ďalej len „mestská časť“/, mimo 

tej, ktorá sa vykonáva na základe osobitných povolení na obchodnú činnosť. 

 

§ 2 

(1) Usporiadateľom burzy je právnická alebo fyzická osoba, ktorú na základe  

žiadosti určí  rozhodnutím starosta mestskej časti  Bratislava Petržalka /ďalej len „starosta“/. 

(2) Miestom konania burzy je vymedzený priestor, ktorý určí zhodnutím starosta 

na návrh usporiadateľa. Mimo vymedzeného areálu je požiadanie búrz zakázané. 

(3) Pravidelné burzy sa uskutočňujú v mestskej časti v deň pracovného voľna 

/sobota/ a to v čase od 7,30 do 13,00 h. Príležitostné burzy sa uskutočňujú v čase podľa 

návrhu organizátora. 

(4) Predmetom burzy môžu byť iba veci hnuteľné, ktoré slúžia na uspokojenie 

hmotných a kultúrnych potrieb občanov, majú potrebný charakter a nepochádzajú 

z nezákonnej trestnej činnosti. 

(5) Predávať /vymieňať/ veci na burze môže osoba staršia ako 18 rokov. 

(6) Na burze možno predávať /vymieňať/ len veci tvoriace jej predmet, ktorý 

vymedzí rozhodnutím starosta na návrh usporiadateľa. Predaj vecí, ktoré svojim charakterom 

nezodpovedajú vymedzenému predmetu burzy,. nesmie usporiadateľ k predaju pripustiť. 

(7) Na burze je zakázané predávať: 

a) zbrane, 

b) valuty, 

c) pornografiu, 

d) lieky, 

e) predmety,  ktorých predaj vyžaduje osobitné povolenie, 

f) potraviny, ktorých predaj nepovolil Štátny obvodný lekár Obvodného úradu Bratislava V 

/ďalej len "Štátny obvodný lekár"/. 

(8) Na burze je zakázané hrať hazardné hry. 

 

§ 3 

 

(1) Povinnosti účastníkov burzy. 

a) Povinnosti usporiadateľa 

- zabezpečiť dodržiavanie burzového poriadku 

- dbať na dodržiavanie burzového poriadku ostatnými účastníkmi burzy 

- zabezpečiť dostatočný počet zodpovedných poriadateľov, ktorí budú dozerať na 

riadny priebeh burzy 

- usporiadateľskú službu je povinný zabezpečiť 1 hodinu pred oficiálnym začatím 

burzy 
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- pri dodržiavaní burzového poriadku spolupracuje s Mestským veliteľstvom 

policajného zboru SR, expozitúrou Bratislava V a ostatnými orgánmi činnými 

v trestnom konaní 

- vykonať registráciu vstupeniek na Miestnom úrade Bratislava-Petržalka /ďalej len 

„miestny úrad“/ a zaplatiť do 3 dní poplatok zo vstupeniek 

- zabezpečiť sociálne vybavenie miesta konania burzy /stánky, stoly, WC a pod./ 

- udržiavať čistou v areáli burzy a dbať na kultúrnosť predaja /výmeny/. Zabezpečiť 

komplexné vyčistenie miesta konania burzy do troch hodín po ukončení burzy. 

V prípade devastácie zelene a znečistenia prístupových komunikácií k areálu 

návštevníkmi burzy, zabezpečiť úpravu v deň konania burzy 

- pred začiatkom konania burzy a počas jej konania na viditeľnom mieste 

/poriadateľskej  tabuli/ vyvesiť  burzový poriadok a vyznačiť údaje: 

-  predmet burzy 

- usporiadateľ 

- súhlas na uskutočnenie burzy 

- výška vstupného 

- ďalšie dôležité informácie 

- vyberať poplatky od účastníkov burzy 

-  vykázať účastníka burzy z areálu v prípade, že nerešpektuje upozornenia a úmyselne 

porušuje burzový poriadok 

- pri predaji potravinárskych výrobkov dodržiavať podmienky stanovené štátnym 

obvodným lekárom, 

 

b) povinnosť ostatných účastníkov 

- každý účastník je povinný dodržiavať burzový poriadok 

- občania, ktorí na burze predávajú, kupujú , vymieňajú a voľne ponúkajú veci, sú 

povinní v mieste konania burzy dodržiavať poriadok a čistotu 

- každý účastník burzy je povinný zaplatiť usporiadateľovi vstupný poplatok. 

 

(2) Určenie cien – predaj /výmena/ tovarov sa realizuje dohodou v súlade so 

zákonom č. 526/1990 Zb. o cenách. 

(3) Kontrola a postihy. 

a) dodržiavanie burzového poriadku kontroluje: 

- členovia komisií Miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka /ďalej len „miestne 

zastupiteľstvo“/, starosta i prostredníctvom pracovníkov miestneho úradu 

- Slovenská obchodná inšpekcia 

- Mestské veliteľstvo policajného zboru SR, expozitúra Bratislava V 

- iní pracovníci, ktorým táto právomoc vyplýva zo zákona 

b) orgán, ktorý určil výšku poplatku zo vstupného kontroluje vyberanie poplatkov tak, 

aby nedochádzalo k nepovolenej manipulácii s tržbami. 

c) v prípade porušenia burzového poriadku môže usporiadateľ vykázať narušiteľa 

z areálu burzy, 

d) porušenie ustanovení tohto nariadenia sa bude postihovať podľa platných právnych 

 

§ 4 

 

(1) Uskutočňovať burzy na území mestskej časti iným spôsobom ako je stanovené 

týmto nariadením je zakázané. 

(2) Na právne vzťahy medzi občanmi, ktoré vznikli predajom /výmenou/ vecí na 

burze, sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
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(3) Ruší sa uznesenie rady Obvodného národného výboru Bratislava I. č. 110 z 2. mája 

1990. 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. májom 1991. 

 

 

Ing. Anton Doktorov 

starosta Mestskej časti  

Bratislava Petržalka 

 

 

 

     

 

 


