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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998 zo dňa 

23.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 

28.03.2006 
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Dôvodová správa 

 

 

 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka je v súčasnosti platné 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 ( ďalej všeobecne záväzné nariadenie ). Všeobecne záväzné 

nariadenie bolo schválené v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  

predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní 

trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a 

poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole 

dodržiavania tohto zákona, upravuje druhy predávaných výrobkov a poskytovaných 

služieb, trhové dni, predajný a prevádzkový čas a ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.      

 

Dňa 26.3.2014 sa na  mestskú časť Bratislava-Petržalka obrátil zástupca 

spoločnosti Farmárske trhy s.r.o. so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956 ďalej len 

„spoločnosť“ s požiadavkou záujmu organizovať na teritóriu mestskej časti Bratislava-

Petržalka „Farmárske trhy“, predaj výrobkov slovenských poľnohospodárov formou 

trhového predaja. Spoločnosť má pre organizovanie Farmárskych trhov dojednaný 

prenájom časti priestoru objektu Závodiska š.p., Bratislava, Starohájska 29 (dostihová 

dráha), uvedenej v predmetnom VZN č. 2/1998 ako miesto pre príležitostné trhy. 

Vychádzajúc z  podmienok všeobecne záväzného nariadenia na druhy predávaných  

výrobkov a poskytovaných  služieb mestská časť navrhuje rozšírenie sortimentu predaja 

nasledovných  výrobkov: 

  

• Chlieb a pečivo, domáce koláče 

• Klobása, údeniny a iné mäsové výrobky 

• Ručne vyrábané cestoviny 

• Slovenské sladkovodné ryby 

• Byliny a koreniny čerstvé a sušené,  

• Sadenice, semená, suché plody 

• Ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty 

• Slovenské vína a medovina 

• Domáce zaváraniny 

• Bio produkty 

• Remeselné výrobky, ručne vyrábané hračky, ozdoby, dekorácie. 

 

Mestská časť požiadala orgán potravinového dozoru Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava, hlavného mesta SR a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o 

stanovisko k vyššie uvedenému predaju.  

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/1998 bol prerokovaný dňa  31.3.2014 v operatívnej porade 

starostu mestskej časti. Uvedený materiál bol zverejnený na internetovej stránke mestskej 
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časti Bratislava-Petržalka a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote.  Súčasne bol 

zaslaný vedúcim oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

  

Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva dňa ..................... 

 

 

 

 

Doložky: 

 

1. Doložka rozpočtová: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) 

- nepredpokladá 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) 

- nebude mať  finančný dopad na hospodárenie mestskej časti Bratislava- Petržalka  

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 a EÚ.  
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N Á V R H 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým          

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998 

zo dňa 23.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka v 

znení novely    č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006. 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7a 

ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Čl. 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým           

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998       

zo dňa 23.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení novely            

č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 6 odsek 3 sa za písmeno „p“ pripájajú písmená r) až y), ktoré znejú: 

„ r) Chlieb, pečivo, koláče a cestoviny 

  s) Klobása, údeniny a iné mäsové výrobky 

  t) Slovenské sladkovodné ryby 

  u) Byliny a koreniny čerstvé a sušené 

  v) Sadenice, semená, suché plody 

  z) Ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty,  domáce zaváraniny a bio produkty 

  x) Slovenské vína a medovina 

  y) Remeselné výrobky, ručne vyrábané hračky, ozdoby, dekorácie.“ 

 

2. V § 6 ods. 4 sa za písmeno „l“ pripájajú písmená m) až ad), ktoré znejú: 

      „ m) Chlieb, pečivo, koláče a cestoviny 

         n) Klobása, údeniny a iné mäsové výrobky z bravčového mäsa, hydiny a   

                  králikov 

         o) Slovenské sladkovodné ryby 

      p) Lesné plody, byliny a koreniny čerstvé a sušené 

      r) Sadenice, semená a kvety 

      s) Ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bio produkty 

      t) Ovocné liehoviny, bylinné likéry, pivo z minipivovarov, slovenské vína a  

                  medovina 

      u) Remeselné výrobky, ručne vyrábané hračky, ozdoby, dekorácie 

   v) Ovocie, zelenina, pukance, jadierka, suché plody, kvasená kapusta a iná  

            kvasená zelenina 

   z) Mlieko a mliečne výrobky v zmysle podmienok stanovených orgánom   

            potravinového dozoru 

   x) Včelie produkty; pri vlastnej výrobe sa predávajúci preukáže dokladom  

            veterinárnej správy 
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    y) Huby; ich predajca musí mať „Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na  

            predaj“ 

    aa) Vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance 

    ab) Výrobky z prútia, peria a kože 

    ac) Keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel 

    ad) Náradie a pomôcky pre farmárov.“ 

 

 

Čl. 2 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ............. mája 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Vladimír B a j a n 

         starosta 

 

 

 

 

 


