
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2022 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 25. marca 2022. 

 

Dátum vyvesenia: 9. marca 2022 

Dátum zvesenia   : 

Ing. Ján Hrčka 

     starosta 


