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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2014 zo dňa 
..........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na 
príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 
Bratislava. 
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Dôvodová správa 
 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka je v súčasnosti platné Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla 2014, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodisko, 
š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava. 

Nariadením sa na žiadosť správcu trhoviska spoločnosti „Farmárske trhy, s.r.o.      
so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956 (ďalej len „spoločnosť“) ustanovuje ako miesto 
konania pre príležitostné trhy – „Farmárske trhy“, pozemok v katastrálnom území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Starohájska 29, areál Závodisko, š.p. Bratislava. 

Spoločnosť organizuje Farmárske trhy pravidelne každý piatok v týždni  v čase   
od 08.00 h do 18.00 h odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia. Podľa vyjadrenia 
splnomocneného zástupcu spoločnosti však organizácia konaní Farmárskych trhov 
nenaplnila predstavy samotných predajcov, ako aj organizátora a to z hľadiska záujmu 
zákazníkov o tieto trhy na mieste ich realizácie. Po vykonaní vlastného prieskumu 
spoločnosť hodnotí, že nezáujem vychádza z nevhodného miesta dislokácie konania 
Farmárskych trhov ( nedostupnosť MHD). 

Zástupca spoločnosti Farmárske trhy vykonal rokovanie o zmene dislokácie 
miesta so spoločnosťou TPD, spol. s r.o., Farského 26, 851 01 Bratislava, ktorej majiteľ 
a štatutár v jednej osobe súhlasí s prenájmom priestoru pred obchodno-prevádzkovou 
budovou spoločnosti TPD na uvedenej adrese a na časti priľahlého parkoviska 
nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti TPD pre konanie 
Farmárskych trhov. 

Spoločnosť Farmárske trhy na základe zhora uvedeného požiadala Mestskú časť 
Bratislava-Petržalka o povolenie zmeny trhového miesta pre konanie Farmárskych trhov 
z miesta súčasného konania v areáli Závodisko, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava na 
miesto konania na pozemku spoločnosti TPD, spol. s r.o., Farského 26, 851 01 Bratislava 
tak, ako je vyššie uvedené. 

RPPOaPČ zo zhora uvedeného dôvodu a na základe žiadosti spoločnosti 
Farmárske trhy predkladá do legislatívneho procesu návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2014 zo dňa ..........2014, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 
29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v 
areáli Závodisko, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava. 

Mestská časť požiadala orgán potravinového dozoru, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava hlavného mesta SR Bratislavy a Štátnu veterinárnu a 
potravinovú správu o stanovisko k uvedeným predajom na trhových miestach v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 

Návrh nariadenia bol dňa 3.6.2014 prerokovaný v operatívnej porade starostu 
mestskej časti. Materiál bol na pripomienkové konanie zaslaný vedúcim príslušných 
oddelení miestneho úradu mestskej časti. 

Návrh nariadenia bol umiestnený na úradnú tabuľu mestskej časti a zverejnený           
na internetovej stránke mestskej časti 

Prerokovanie návrhu nariadenia v komisiách MZ bolo vykonané v dňoch 9. – 12. 
júna 2014. 

Materiál bol dňa 17.6.2014 prerokovaný Miestnou radou mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a odporučený bez pripomienok na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
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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 č. .../2014    
zo dňa .....2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 
na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Zá vodisko, š.p. 

 Starohájska 29, 852 69 Bratislava 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona          
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov              
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene       
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)        
v znení neskorších predpisov a čl. 55 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa      
29. apríla 2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske 
trhy“ v areáli Závodisko, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava, sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Slová „v areáli Závodisko, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava“ vo všetkých 
tvaroch sa v celom texte všeobecne záväzného nariadenia nahrádzajú slovami               
„na Farského ul., priestranstvo pred obchodno-prevádzkovou budovou TPD, pozemok     
vo vlastníctve spoločnosti TPD, spol. s r.o., Farského 26, 851 01 Bratislava“ 

 
Čl. 2 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť ............. júla 2014 
 
 
 
 
 
 
 
       

Vladimír B a j a n 
          
                                                                                                      starosta 
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Výpis 
zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve  
MČ Bratislava-Petržalka zo dňa  09.06.2014 
 
K bodu 2/   Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka č. .../2014 zo dňa ......, ktorým sa mení 
VZN MČ Bratislava-Petržalka č.4/2014 zo dňa 29. apríla , ktorým sa vydáva  Trhový 
poriadok na príležitostnom trhu, „Farmárske trhy“ v  areáli Závodiska, š. p., Starohájska 
29,   852 69  Bratislava 
  
Bod uviedol: JUDr. Emil Chlebec  
Členovia komisie odporúčajú schváliť Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 
Bratislava-    Petržalka návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka č. .../2014 zo dňa ......, 
ktorým sa mení VZN MČ Bratislava-Petržalka č.4/2014 zo dňa 29. apríla , ktorým sa 
vydáva  Trhový poriadok na príležitostnom trhu, „Farmárske trhy“ v  areáli Závodiska, š. 
p., Starohájska 29,   852 69  Bratislava 
 
prítomní:   Alžbeta Korbelová, Gabriela Janíková, Ivana Brezinská, Oľga Adamčiaková    
                 Andrej Turzo, Martin Miškov, Pavol Ružička 
 
neprítomný: Jaroslav Junek 
hlasovanie:  
prítomní:  7   za:   7     proti: 0   zdržali sa : 0           nehlasovali: 0 
 
 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 10.06.2014 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:  Ing.B.Weigl   - predseda                                                                                          
Ing.A.Hájková                                                                                                                                                                     
Ing.arch. B.Sepši                                                   Ing.arch.E.Pätoprstá               
Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová                                                                     
T.Augustín                                                      M.Šebeková      
Prítomní hostia: JUDr.Chlebec, vedúci ref.predbežnej práv. ochrany      
J.Vrablanský, zástupca obyvateľov          Mgr.Slezáková, zástupca obyvateľov 
Neprítomný:  Ing.F.Štefanička                             
 
K bodu:  Návrh VZN – Trhový poriadok  na príležitostné trhy – Farmárske trhy v areáli 
obchodného centra TPD, Farského 26, 851 01.  
Uznesenie:                                                                                                                               
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN v predloženom znení. 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  -7                                                                                                                       
za:             -7                                                                                                                                                         
proti:     -0                                                                                                                              
zdržal sa: -0                                                                                                                    
Uznesenie bolo schválené. 

Ing.Bronislav Weigl                                                    
predseda komisie   

Zapísala: Ing.arch.Kordošová                                                                                               
11.06.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  
09.06.2014 
 
K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. 
Starohájska 29, 852 69 Bratislava 
 
Prítomní:  M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. 
Škorvaneková, ,  I. Brezinská, P. Hochschorner 
Neprítomní: Ľ. Luhový, G. Belanová 
 
Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...../2014 zo dňa 
...........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na 
príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 
Bratislava 
 
Hlasovanie o návrhu VZN, , ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový 
poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Z8vodiska, š.p. Starohájska 29, 
852 69 Bratislava 
Prítomných: 8   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 9.06.2014 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
komisia správy majetku a miestnych podnikov 

 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo 
dňa 11.06.2014 
 
k bodu 2. Návrh VZN –Trhový poriadok na príležitostné trhy – Farmárske trhy v areáli 
oC TPD,Farského 26,Bratislava 
  
Uznesenie: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
predložený návrh schváliť 
Hlasovanie :  
za              :    5                  proti          :       0             zdržal sa   :     0      nehlasoval:  1 
 
Zapísala :         Ing.Ľuboš Flandera  
Mgr. Iveta Strapcová       predseda  v.r. 
tajomník komisie v.r. 
 
Príloha: prezenčná listina 
 
Bratislava, dňa 11.06.2014 
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Zápisnica 
 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – 
Petržalka konanej dňa 13. 5. 2014 o 17,30 hod na Miestnom úrade v Petržalke. KIČ bola 
prerušená a pokračovala dňa 15. 5. 2014  od 15,00 hod v Cik-Cak centre na Jiráskovej 
ulici  
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  
 
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod., koniec zasadnutia 19,15 hod. 
 
Rokovanie komisie viedol jeho predseda RNDr. Gabriel Gaži, ktorý otvoril zasadnutie  a 
zaroveň ospravedlnil pánov J. Krajču a O. Kríža. Títo páni sa z neúčasti na stretnutí KIČ 
riadne ospravedlnili. Predseda konštatoval uznášaniaschopnosť schôdze. 
Program: 
3.) VZN o podmienkach predaja výrobkov.. (p. JUDr. Emil Chlebec) 
4.) Zmena VZN o Trhovom poriadku....(p. JUDr. Emil Chlebec) 
 
K bodu č. 3 – Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014 zo dňa ....... 
2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. JUDr. Emil Chlebec) 
Prezentáciu materiálu robil p. Dr. E. Chlebec.  
 
Z diskusie  vyšli tieto otázky: 
1.) Ak sa na Petržalské pomery pripravujú podmienky predaja v podobe VZN, mali by sa 
menovať aj presne sankcie, ktoré postihujú osoby za nedodržiavanie podmienok predaja. 
Zákony ohľadne predaja sú veľmi všeobecné. 
2.) Petržalka má oveľa viac predajných miest (trhovísk) na využívanie pre svoj účeľ ako 
je uvedené v materiály. 
 
Uznesenie k bodu 3:  
KI Č pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014 zo dňa 
....... 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 
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Stanovisko 
Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri miestnom zastupiteľstve MČ 
Bratislava-Petržalka zo dňa 12.6.2014 
 
Prítomní:  Mgr. Ivana Antošová, Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá, PhD., Mgr. 
Ľubica Škorvaneková, Ing. Marián Miškanin, PhDr. Ľudmila Farkašovská 
Neprítomní: Mgr. Daniela Lengyelová, Michal Baranovič, PaedDr. Eva Krnáčová 
 
K bodu :  
Návrh VZN – Trhový poriadok  na príležitostné trhy – Farmárske trhy v areáli 
obchodného centra TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava  
 
Stanovisko: 
Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 
V Bratislave 13.6.2014                                                    Mgr. Ivana Antošová 
                                                                                             predseda KŽP 
Za správnosť: Ing. Špodová 
 

 
 
 

Výpis uznesenia z 29. zasadnutia školskej komisie z 11.06.2014 
 

 
Uznesenie školskej komisie z 11. 06. 2014 k materiálu Návrh VZN – mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č.... / 2014 zo dňa .../2014, ktorým sa mení VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na 
príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š. p. Starohájska 29, 852 69 
Bratislava 
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v 
materiáli 
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička,  
Hlasovanie:  za:  4   proti: 0   zdržal/li sa: 0 
        Za správnosť 
        Mgr. Zuzana Lukačková, v .r. 
        predsedníčka školskej komisie 
zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v. r. 
tajomníčka školskej komisie 
Bratislava 13.06.2014 
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Stanovisko 

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 11.6.2014 
 
Prítomní: Ing. Štefanička,  p. Holzhauserová, Ing. Borotovský, 
Ing. Klein, Ing. Kovár PhD,  
 
Neprítomní: Ing. Pašková, Ing. Arnold, Mgr. Bučan 
 
K bodu :  
Návrh VZN – Trhový poriadok  na príležitostné trhy – Farmárske trhy v areáli 
obchodného centra TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava  
 
Stanovisko: 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 
 
V Bratislave 12.6.2014                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 


