
Obsah tohto úplného znenia má informatívny charakter 

 

Starosta 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

vyhlasuje 

 

 úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014  

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. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 9/2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky  

pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

  

 

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 (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“) a čl. 55 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“)sa vydávajú Trhové poriadky           

pre trhoviská a príležitostné trhy na týchto trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

a) trhovisko: 

na Mlynarovičovej ulici, 

b) tržnica: 

1. na Bratskej ul. 3 

2. na ul. Zuzany Chalupovej 

c) príležitostné trhy: 

1. na Námestí Republiky, 

2. v Dome kultúry Zrkadlový háj, 

3. v Dome kultúry Lúky, 

4. v CC Centre, Jiráskova ulica, 

5. v areáli Závodisko, š.p., Starohájska 29, 

6. na Farského ul., priestranstvo pred obchodno-prevádzkovou budovou TPD. 

 

§ 2 

Trhový poriadok 

 

(1) Trhové poriadky  pre trhovisko, tržnicu a miesta príležitostných trhov uvedené v § 1 tvoria 

prílohy tohto nariadenia a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
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(2) Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný príslušný trhový poriadok 

zverejniť na viditeľnom mieste, zabezpečiť  dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok    pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku a príležitostnom trhu. 

 

§ 3  

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa  všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

1. Nariadenie č. 8/1998 z 9. novembra 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok                       

pre príležitostné trhy v Dome kultúry Zrkadlový háj a Dome kultúry Lúky, 

2. Nariadenie č. 9/1998 z 9. Novembra 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok                      

pre príležitostný trh v kaviarni INTERNET na Kutlíkovej ul. 17. 

3. Nariadenie č. 4/2002 z 25. júna 2002, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh 

v areáli Závodisko, š.p. Bratislava, 

4. Nariadenie č. 6/2006 z 28. marca 2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok  pre trhoviská       

na Mlynarovičovej a Víglašskej ul. v Bratislave, 

5. Nariadenie č. 7/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa dopĺňa  nariadenie č. 4/2002 z 25. júna 

2002, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh v areáli Závodisko, š.p. 

Bratislava, 

6. Nariadenie č. 4/2010 zo 16. marca 2010, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný 

veľkonočný a vianočný trh v areáli Závodisko, š.p. Bratislava, 

7. Nariadenie č. 6/2012 z 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok  pre príležitostný trh   

na verejnom priestranstve Tupolevova ul., Jiráskova ul. a Chorvátske rameno, 

8. Nariadenie č. 8/2013 z 24. septembra 2013, ktorým sa mení nariadenie č. 6/2012 z 13.11.2012, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve Tupolevova 

ul., Jiráskova ul. a Chorvátske rameno, 

9. Nariadenie č. 4/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom 

trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodisko, š.p. Bratislava, Starohájska 29, 

10. Nariadenie č. 7/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení  nariadenie č. 4/2014 z 29. apríla 2014, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli 

Závodisko, š.p. Bratislava, Starohájska 29. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 16. októbra 2014. 

 

VZN č. 11/2017 nadobudlo účinnosť 28. decembra 2017. 

VZN č.   4/2018 nadobudlo účinnosť 15. apríla 2018. 

VZN č.   2/2020 nadobudlo účinnosť 22. mája 2020. 

VZN č. 13/2020 nadobudlo účinnosť 25. novembra 2020 

VZN č. 8/2021 nadobudlo účinnosť 01. januára 2022 

 

 

 

 

 

         Ing. Ján Hrčka 

               starosta 
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Príloha č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 zmien a doplnkov 

 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, 

      Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava 

 

Trhový poriadok 

na príležitostných trhoch pre Vianočné trhy na Námestí Republiky  

v Bratislave-Petržalke 

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Trhový poriadok platí pre priestranstvo určené pre príležitostné Vianočné trhy             

na Námestí Republiky parc. č. 3234 a 3264/1 v katastrálnom území Petržalka, zverený 

protokolom č. 78/1991 do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka ďalej               

len „príležitostné trhy“) a určuje: 

a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 

b) práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, 

c) práva a povinnosti predávajúcich, 

d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska. 

(2) Príležitostnými trhmi sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb                    

na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 

(3) Správcom príležitostných trhov je Mestská časť  Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

851 12 Bratislava, IČO: 00 603 201. 

 

Čl. II 

Druhy predávaných výrobkov 

 

(1) Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať tieto 

služby: 

a) potraviny: 

1. sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, jadierka spracované a balené 

oprávnenými výrobcami, 

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

3. spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, 

4. medovníky, trdelníky a cukrovinky, 

5. včelie produkty; pri vlastnej výrobe sa predávajúci preukáže dokladom 

veterinárnej správy z miesta pôvodu potraviny, 

6. pečené gaštany, varená kukurica, 

7. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených 

orgánom potravinového dozoru), 

8. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného 

orgánu úradnej kontroly potravín, 
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9. údenárske výrobky (klobásy, údené mäso jaternice) ( podľa podmienok 

stanovených orgánom štátnej veterinárnej správy), 

10. hydinárske výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom štátnej 

veterinárnej správy), 

11. živé sladkovodné trhové ryby 

12. víno a medovina, 

13.  liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje. 

b) ostatný tovar : 

1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 

2. knihy, 

3. audio a video nosiče, 

4. sklo, porcelán a keramika, 

5. vianočné ozdoby, živé a sušené kvety 

6. papierenské výrobky, 

7. vianočné stromčeky, 

(2) Na príležitostných trhoch je zakázané predávať : 

a) zbrane a strelivo, 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 

d) tabak a tabakové výrobky, 

e) geneticky modifikované potraviny, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 

j) chránené rastliny, 

k) živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb, 

l) čerstvé huby. 

 

Čl. III 

Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch 

 

Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa 

osobitných predpisov. 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov 

 

(1) Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku       

a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

(2) Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov               

a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, 

b) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 

c) doklad o nadobudnutí tovaru, 

d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 

e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov                        

a poskytovania služieb a po ich skončení, 

f) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb, 
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g) dodržiavanie trhového poriadku. 

(3) Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného 

predajného zariadenia na príležitostných trhoch. 

(4) Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania 

trhového poriadku. 

(5) Správca príležitostných trhov: 

a) je povinný zabezpečiť sociálne vybavenie pre trhovníkov, 

b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku na trhovisku. 

(6) Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového 

poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny  správcu príležitostných trhov. 

 

Čl. V 

Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostných trhoch 

 

(1) Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu, 

d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 

e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 

f) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné 

miesto čisté a upratané.  

(2) Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov  a orgánu dozoru: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov                       

a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného 

za predajné zariadenie alebo predajnú plochu, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 

vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

(3) Predávajúci je oprávnený vo vyhradenom čase pred začiatkom času predaja a po jeho 

ukončení vojsť do priestoru trhoviska motorovým vozidlom za účelom dovozu             

a odvozu tovaru. 

(4) Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch podľa § 3 písm. b) 

Trhového poriadku sú povinné poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie 

vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky 

pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

 

Čl. VI 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia 

 

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje formou verejnej súťaže. 

 

Čl. VII 

Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska 

 

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostných trhov sú povinní: 

a) dodržiavať trhový poriadok, 
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b) dodržiavať pokyny správcu príležitostných trhov. 

Čl. VIII 

Druh, obdobie trvania, trhové dni a prevádzková doba 

príležitostných trhov 

 

(1) Príležitostné trhy na Námestí Republiky sa konajú ako Vianočné trhy. 

(2) Termín konania Vianočných trhov je v mesiaci december príslušného kalendárneho 

roka. 

(3) Trhové dni a prevádzková doba Vianočných trhov: 

a) pondelok až piatok v čase: 11.00 h – 21.00 h 

b) sobota a nedeľa v čase : 09.00 h – 21.00 h. 

 

Čl. IX 

Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

 

(1) Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov                   

a poskytovaním služieb na príležitostných trhoch vykonávajú orgány dozoru príslušné 

podľa osobitného predpisu. 

(2) Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú: 

a) poverení pracovníci Miestneho úradu mestskej časti, 

b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Čl. X 

 

Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných 

trhoch predávajúcim a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi 

predávajúcim a kupujúcim. 

 

Čl. XI 

Účinnosť trhového poriadku 

 

Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 16. októbra 2014. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Vladimír Bajan v.r. 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 


