
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 3/2014 zo dňa 29. apríla 2014, 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 všeobecne záväzného nariadenia          

č. 5/2006  zo dňa 28.3.2006 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa zákona               

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, podľa § 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 ods. 1 sa vypúšťa písm. k). 

 

2. 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.“ 

 

3. 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  



 2 

            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 

    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 15. mája 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Vladimír B a j a n, v.r. 

         starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


