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1. Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022, 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, Všeobecne záväzného nariadenia     

č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 

 

b) s p l n o m o c ň u j e    

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 

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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2021 a Všeobecne záväzného nariadenia zo dňa 22. februára 2022. 
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2. Dôvodová správa: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí 14. decembra 2021 

schválilo prijatím VZN č. 8/2021 novelu trhového poriadku pre trhovisko Mlynarovičova, ktorou 

došlo ku zmene správcu trhoviska Mlynarovičova, ktorým sa stala Mestská časť Bratislava-Petržalka. 

 

Správca trhoviska Mlynarovičova po prevzatí predmetu správy vykonal vyhodnotenie Trhového 

poriadku pre trhovisko Mlynarovičova, kde v záujme zvýšenia kvality poskytovanej služby a v záujme 

vyššej efektivity pri prevádzkovaní trhoviska Mlynarovičova prijal opatrenie vo veci zmeny 

v prevádzkovej dobe trhoviska Mlynarovičova. 

 

Navrhovaná prevádzková doba je v súlade so zákonmi SR 

 

Materiál bol prerokovaný s odborným útvarom miestneho úradu, ktorý administratívne 

zabezpečuje správu trhoviska Mlynarovičova a bol konzultovaný s právnym  referátom Organizačného 

oddelenia. 

 

Návrh nariadenia bol bez pripomienok prerokovaný a schválený na ďalšie konanie v komisiách 

miestneho zastupiteľstva. 

 

Návrh nariadenia bol dňa 15. februára 2022 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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Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa                

22. februára 2022, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 

 

 

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, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2020  a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 (ďalej len „nariadenie“) sa mení 

takto: 

 

V prílohe č. 1 sa mení čl. X, ktorý znie: „Správca trhoviska určuje trhové dni                   

na pondelok – nedeľa, okrem štátnych sviatkov. 

 

 Prevádzková doba  

v zimnom období  

(od 1.10. do 31.3.) 

Prevádzková doba 

 v letnom období  

(od 1.4. do 30.9.) 

pondelok – piatok :  07.00 h - 18.00 h 06.00 h - 19.00 h 

sobota : 07.00 h - 16.00 h 06.00 h - 17.00 h 

nedeľa : 08.00 h - 15.00 h  07.00 h – 15.00 h 

 

 V príslušnom kalendárnom  roku je v dňoch 8. marec,  Deň matiek, v deň pred prvým a v deň 

pred posledným dňom školského roka povolený predaj kvetín do 20.00 h.“ 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 09. marca 2022. 

 

  

 

 

Ing. Ján Hrčka 

      starosta 
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Výpis z uznesení 

 

z online zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava-Petržalka konaného dňa 01.02.2022 

Prítomní/é:  Ildikó Zórádová 

Jana Hrehorová 

Iveta Jančoková 

Matúš Repka  

Miloslav Šmíd 

Konrád Balla 

Ospravedlnená: Daniela Palúchová 

K bodu 3./Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 

Materiál uviedla: p. Andrea Jendeková, poverená vedením referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností 

Diskusia: Pani Jendeková predstavila dôvod aktualizácie predmetného VZN, a to, že MČ získala do 

správy trhovisko Mlynarovičova. Správca trhoviska potreboval zmeny vo VZN o trhových 

poriadkoch, čo sa týka prevádzkovej doby – skrátenie zimného obdobia a predĺženie letného obdobia, 

termíny, kedy by bolo trhovisko otvorené do 20:00 h. pre predaj kvetín (deň matiek, začiatok/koniec 

roka). Pán Repka v diskusii spomenul nedávny problém. Pani Jendeková spresnila, že boli problémy 

s výberom trhovníkov a s uzatváraním zmlúv, ktoré sa už vyriešili k spokojnosti trhovníkov. 

Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 

Hlasovanie: 
prítomní/é: 6/Ildikó Zórádová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, Miloslav Šmíd, 

Konrád Balla 

za: 6 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
V Bratislave, 04.02.2022 

Za správnosť: Eva Pavlaninová, tajomníčka komisie 
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Výpis uznesení zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka zo dňa 1.2.2022 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka , 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 8/2021. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 6 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 2 (Ovečková, Hochschorner) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

Výpis z uznesení Komisie ÚPVaR zo dňa 01.02.2022 

 

Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku): 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Lýdia Ovečková, 

Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 

 

Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 

Ing. Alica Hájková , prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich; 

 

Neprítomní členovia komisie – poslanci (ospravedlnení): 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Matúš Repka; 

 

 

K bodu 4 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 VZN č. 

11/2017, VZN č. 4/2018, VZN č. 2/2020, VZN č. 13/2020 a VZN č. 8/2021  

Materiál predstavila na otázky odpovedala Andrea Jendeková. 
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Š. Hasička sa ospravedlnil za distribúciu nesprávneho materiálu. Chyba nastala pri dodatočných 

zmenách materiálov po tom, čo už boli rozoslané členom komisie. 

 

Uznesenie č. 3/2022 zo dňa 01.02.2022: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 9  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 1  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Ing. Jozef Vydra v. r. 

 predseda komisie ÚPVaR 

Za správnosť: 

Ing. arch. Štefan Hasička 

tajomník komisie ÚPVaR 

 

 

 

 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia  školskej komisie: 

  

1.riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 

 

Termín a čas: 02.02.2022, o 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez aplikáciu 

„ZOOM“ meeting ID: 887410754757 

 

  

 

Uznesenie č. 2 
 

Návrh uznesenia 

 

Školská komisia 

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v á l i ť  
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa: 1 p. Běhal 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

V Bratislave 02.02.2022 

 

 

 

 

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok 

 

 

Uznesenie 03/2022 

BOD 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 predstavila pani Jendeková z referátu predbežnej 

právnej ochrany a podnikateľských činností.  

 

K predmetnému bodu neboli otázky. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  
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Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh VZN bol schválený. 

 

Komisia kultúry a mládeže 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 

Uznesenie 03 / 2022: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, M.Kovačič, 

M.Černý, I. Lučanič) 

 

ZA: 7 (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, M. Kovačič, M. Černý, I. 

Lučanič) 

 

PROTI:    0      

 

ZDRŽAL SA: 0        

NEHLASOVAL 0 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

Výpis z Uznesenia č.5 

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného 

dňa 31. januára 2022 od 17,30 hod. – online 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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, Všeobecne záväzného nariadenia     

č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 
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Materiál uviedla Ing. Andrea Jendeková z Referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských 

činností. Ing. Jendeková oboznámila prítomných s dôvodmi predkladania materiálu. V priebehu 

prezentácie materiálu sa k rokovaniu pripojil člen komisie JUDr. Henrich Haščák. Ing. Miroslav Behul 

sa osobitne dopytoval na rozsah a dôvody zmien. Predseda komisie Mgr. Ivan Uhlár sa dopytoval na 

14. február. Na podnet Ing. Ľubomíra Hrbáňa nasledovala diskusia o dôvodnosti obmedzovania 

určitých druhov sortimentu v nedeľu. Následne prebehla diskusia k sortimentu, ktorý by mal byť na 

trhovisku predávaný a osobitne aj k zámeru rekonštrukcie trhoviska. Po diskusii členovia komisie 

prijali nasledovné uznesenie. 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Výpis z usnesení zo zasadnutia komisie investičných činností 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 03.02.2022 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 
Diskusia: 
Materiál odprezentovala Ing. Jendekova.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. 
Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

za: 8 -  , PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, 
Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. Michala Kozáková, 
JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  0  
 
Návrh VZN bol schválený. 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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 



11 

 

záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 
 
 
Zapísal:  Miloš Holán 
    tajomník komisie 
 
 
 
 

Tabuľka č. 1 Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka 

P. č. Komisia 
Schválený 

materiál 
Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

1. Komisia sociálna a bytová schválené xxx xxx 

2. Komisia športu schválené xxx xxx 

3. 
Komisia územného plánu, 

výstavby a rozvoja 
schválené xxx xxx 

4. Komisia školská schválené xxx xxx 

5. 

Komisia životného 

prostredia a verejného 

poriadku 

schválené xxx xxx 

6. Komisia kultúry a mládeže schválené xxx xxx 

7. 
Komisia správy majetku 

a miestnych podnikov 
schválené xxx xxx 

8. 
Komisia investičných 

činností 
schválené xxx xxx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


