
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2021 

 zo dňa 14. decembra 2021, 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  všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017,  

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020  

a všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 

 

 

 

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, § 5 ods. 1 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. 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2020  (ďalej len „nariadenie“) sa mení takto: 

 

1. V záhlaví  Prílohy  č. 1  sa  slová „Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 

      Čapajevova 6, 851 01 Bratislava“ nahrádzajú slovami „Mestská časť Bratislava-Petržalka, 

      Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava“. 

  

 

2. V prílohe č. 1 sa mení čl. I, ods. 2, ktorý znie: „Správcom trhoviska je Mestská časť  

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava, IČO: 00 603 201“. 

 

3. V záhlaví  Prílohy  č. 2  sa  slová „Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava“ nahrádzajú slovami „Mestská časť Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava“. 

 

4. V prílohe č. 2 sa mení čl. I, ods. 3, ktorý znie: „Správcom príležitostných trhov                        

je Mestská časť  Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava, IČO: 00 603 201“. 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2022. 

 

  

         

 

 

Ing. Ján Hrčka 

      starosta 

 

 


