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1. Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka    
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2018 zo dňa 27. marca 2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 
zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 8/2014 všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2. Dôvodová správa: 
 

Dňa 24. júna 2014 prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
(ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí uznesenie, ktorým bolo schválené 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 
2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „nariadenie“).  

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30. septembra 2014 reagovalo na 
zmeny v zákone č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v znení neskorších  predpisov (ďalej len „zákon“) a novelu nariadenia pod 
číslom 8/2014, ktorou bol v súlade s príslušnou novelou zákona doplnený sortiment tovarov 
pre ambulantný predaj na trhových miestach 

Dňa 15. februára 2018 bola v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona  číslo 178/1998 
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) s prihliadnutím na ustanovenie § 3 ods. 
1   nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka doručená žiadosť spoločnosti SLNEČNICE 
– RETAIL PARK, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 462 288 o zriadenie trhového 
miesta pod názvom „TRCH v objekte Slnečnice Market na ulici Zuzany Chalupovej, 851 07 
Bratislava na pozemkoch v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Petržalka, čísla: 
3042/354, 355, 356, 357 vo vlastníctve zriaďovateľa spoločnosti SLNEČNICE – RETAIL, 
s.r.o., pre účely predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.  

 Návrh nariadenia bol dňa 05.03.2018 prerokovaný a schválený na ďalšie konanie v 
operatívnej porade starostu mestskej časti. 

Návrh nariadenia prešiel pripomienkovým konaním príslušným oddeleniam Miestneho 
úradu mestskej časti a bol umiestnený na úradnú tabuľu mestskej časti a zverejnený na 
internetovej stránke mestskej časti. Verejnosť k predloženému návrhu pripomienky 
neuplatnila. 

Návrh nariadenia bol v dňoch 12. – 19. marca 2018 prerokovaný v odborných 
komisiách miestneho zastupiteľstva.  

Návrh nariadenia bol dňa 20. marca 2018 prerokovaný Miestnou radou mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a odporučený na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

 
 

3. Doložky: 
 
1. Doložka rozpočtová: Schválenie predkladaného návrhu VZN nepredpokladá dopad 

na obecný rozpočet. 
 
2. Doložka finančná: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný 

dopad na obyvateľov Petržalky. 
 

3. Doložka ekonomická: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať  finančný 
dopad na hospodárenie mestskej časti Bratislava- Petržalka. 
 

4. Doložka environmentálna: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať 
dopady na životné prostredie. 
 

5. Doložka zlučiteľnosti: Schválenie predkladaného návrhu VZN je v súlade so zákonmi 
a predpismi Slovenskej republiky a EÚ.  
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4. Žiadosť o zriadenie trhového miesta: 
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N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2018  
zo dňa 27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti  

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014  
a všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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, § 3 ods. 1 a 2 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  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa  
24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 8/2014 a všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V § 4 písm. b) znie: 

„b) tržnice: 
1. na Bratskej ul. 3 
2. na ul. Zuzany Chalupovej.“ 

 
Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Bajan 
starosta 
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Výpis 
z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 12.03.2018 
 
Prítomní: Oľga Adamčiaková, Anna Dyttertová,  Gabriela Janíková,  Roman Masár,                   
                  Miroslava Makovníková Mosná, Ivana Antošová, Vladimír Dolinay 
Neprítomný:   Vladimír Chaloupka                                 
Ospravedlnená: Daniela Palúchová  
 
K bodu 2/ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo  dňa  27. marca 
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja  výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení neskorších predpisov 
 
Materiál uviedol: JUDr. Emil Chlebec – referát PPOaPČ               
Diskusia :   
Členovia komisie po diskusii prijali stanovisko. 

Stanovisko komisie -  Komisia sociálna a bytová o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej  časti  Bratislava-Petržalka s c h v á l i ť  VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
xx/2018 zo  dňa  27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach 
predaja  výrobkov   a poskytovania   služieb  na  trhových miestach na území  mestskej  časti 
Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
 
hlasovanie:  
prítomní: 7 
za: ( 6  ) Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Roman Masár, 

Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay 
proti:      0 
zdržal sa :       1      Miroslava Makovníková Mosná    
 
Uznesenie bolo schválené. 
 
V Bratislave 12.03.2018                                                           
Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková 
                         tajomníčka komisie 
 
 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 
konaného dňa 12. 03. 2018 

 
Prítomní:  Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták,  PhD, Branislav 

Krištof, Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Miroslav Lažo, JUDr. Mgr. 
Vladimír Gallo,  Milan Molnár,  Ing. Ján Hrčka 

Neprítomní – JUDr. Henrich Haščák – neospr. 
 
K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach 
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K uvedenému materiálu úvodné slovo uviedol JUDr. Chlebec, vedúci RPPOaPČ.  Po krátkej 
diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :    10 
Za:               10  
Proti :          0 
Zdržal sa:    0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 12.03.2018  
tajomníčka komisie 

 

Výpis uznesenia zo zasadnutia komisie športu konaného dňa 13.03.2018 

Prítomní: Dyttertová, M. Vičan, P. Sovič, M. Lažo, J. Fischer, Ľ. Turčanová, P. Hochschorner  

K bodu 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo 
dňa  27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava Petržalka  schváliť . xx/2018 zo dňa  27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. 
septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
 
Hlasovanie: Dyttertová, M. Vičan, P. Sovič, M. Lažo, J. Fischer, Ľ. Turčanová, P. 
Hochschorner  
Prítomných:  7 
Za:   7 
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
        
Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 13.03.2018 

Prítomní poslanci členovia komisie: J.Vydra-predseda, A.Hájková, E.Pätoprstá,  
Prítomní neposlanci členovia komisie: B.Sepši, T. Schlosser 
 
K bodu: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach 
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predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov                                                                             
Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN. 

Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 5                                                               
za:  5                                                            
proti:  0                                                                                                                          
zdržal sa: 0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Ing.arch.Kordošová   
V Bratislave, dňa 14.03.2018 

 
 

Výpis  uznesenia z 21. zasadnutia školskej komisie  
 
Uznesenie č. 2/21/2018 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo dňa   
27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení neskorších predpisov 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   
schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo dňa 
27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení neskorších predpisov 
 
Prítomní v čase hlasovania: 9 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay,  
p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., p. Ľubica Janegová,  Ing. Z. Lukáčová,  
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam Ovsepian   
 
Hlasovanie:     za:   9        proti:  0    zdržal sa: 0 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené   
 
Za správnosť výpisu:     
Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie                           V Bratislave 14.03.2018 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností  

konaného dňa 14.03.2018 
Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži M.P.H, Mgr. Viera Bieliková PhD, JUDr. Milan Vetrák, Jana Hrehorová, 
Ing. Jozef Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel,  
 
K bodu č. 3–Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. xx/2018 zo dňa 27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
 
Materiál predstavil vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností p. 
Emil Chlebec. 
 
Uznesenie k bodu 3 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve 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 č. xx/2018 zo dňa  
27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení neskorších predpisov 
 
Hlasovanie:  

Za: 5- Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová,Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Ing. Jozef 
Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
Za správnosť 
Mgr. Jana Jecková 

 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  
konaného dňa 15.3.2018 

 
Prítomní:  Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola,            
PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Turčanová, Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina 
Chajdiaková, Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel Gaži M.P.A 
Neprítomní: Mgr. Daniela Lengyelová PhD. 
 
K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy 
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Materiál uviedol: JUDr. Emil Chlebec 
 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  
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 č. xx/2018 zo dňa  
27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení neskorších predpisov 
Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:  A. Hájková, Ľ. Homola, Ľ. Farkašovská, M. Malaga, Ľ. Turčanová, K. Chajdiaková,            
M. Šaling, G. Gaži 

Proti:   0  
Zdržal sa:  0  
 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Za správnosť: Lenka Špodová 
Bratislava, dňa 16.3.2018 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 19.3.2018 

Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Jančovičová 
Neprítomní: Fiala, Gallo 
 
K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach  
 
Uznesenie:  
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní     :  5 
Za               :  5 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Za správnosť: Lukáček                                                      
V Bratislave 19.3.2018                                                     
 


