
príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2005 
 
 

Trhový poriadok 
pre trhovisko  na Žilinskej ulici  

 
 

 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

                         
(1) Trhový poriadok platí pre priestranstvo trvale vyhradené na sústredený  predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb nachádzajúce sa na trhovisku - Žilinská ulica (ďalej len „trhovisko“) na 
parcele č.7584/2, 7584/1 a 7582 v katastrálnom území Staré mesto. Trhový poriadok určuje 
a) údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 
b) podmienky, pri ktorých možno predaj a poskytovanie služieb vykonávať, 
c) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za predajnú plochu, 
d) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb  
    a po skončení prevádzky, 
e) ďalšie skutočnosti.  
 
(2) Správcom trhoviska je obchodná spoločnosť SOUK, a.s., zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka č. 2203/B, sídlo Kýčerského 7, 811 05 
Bratislava.  
 
 

§ 2 
Rozsah druhov predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
(1) Na trhovisku možno predávať 
 

      a) ovocie a zeleninu, 
      b) sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami), 
      c) slepačie vajcia, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinového dozoru, 
      d) pekárenské   a  cukrárenské   výrobky, podľa podmienok ustanovených   orgánom  
          potravinového dozoru, 
      e) mäso  a mäsové výrobky, podľa  podmienok  ustanovených  orgánom  potravinového  
          dozoru, 
      f)  mliečne výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinového dozoru, 
      g) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu  
          potraviny      
      h) lesné plodiny, po predložení potvrdenia od príslušného vlastníka alebo správcu    
          pozemku o súhlase k ich odberu, 
      i)  čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb, vydané  
          príslušnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
      j) pestované šampiňóny a pestovanú hlivu ustricovú, 
      k)  kvety, 
      l)  drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,  
      m) dennú a periodickú tlač, 
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      n)  potravu pre zvieratá,                     
      o) spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky,   
      p) textilné a odevné výrobky a obuv, 
       r) domáce potreby, 
       s) elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky. 
 
(2) Výrobky uvedené pod písmenami m) až s) je možné predávať len v stánkoch s trvalým 
stanovišťom. 
 
(3)   Na trhovisku možno poskytovať tieto služby 
        a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie, 
        b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
        c) oprava dáždnikov, 
        d) kľúčová služba, 
        e) oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie, 
        f) čistenie obuvi. 
 
(4) Na trhovisku je zakázané predávať 
        a) zbrane a strelivo, 
        b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
        c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
        d) tabak a tabakové výrobky (okrem stánkov s celoročnou prevádzkou určených na  
            predaj tlače), 
        e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
        f) geneticky modifikované potraviny 
        g) jedy a psychotropné  látky, 
        h) lieky, 
        i)  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
        j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
        k) chránené rastliny, 
        l) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb  
 
 
 

§ 3 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku 

 
Na trhovisku môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky  a poskytovať 
služby 
a) osoby zapísané v obchodnom registri,   
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoby z iného 

členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení podnikať, potvrdeného 
príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla, 

c) osoby, ktoré podnikajú na základe osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka,   
d) osoby, ktoré predávajú svoje vlastné poľnohospodárske prebytky a preukážu sa 

potvrdením obce o vlastníctve alebo nájme poľnohospodárskej pôdy. 
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§ 4 
Práva a povinnosti správcu trhoviska a predávajúcich 

 
 (1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený 
     a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
     b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov  
         a poskytovaní služieb, 
     c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje  pokyny správcu,   
         aby opustil trhovisko, 
     d) kontrolovať u predávajúceho  
          1. oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na  
              trhových miestach, 
          2. doklad o nadobudnutí tovaru, 
          3. používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
          4. udržovanie  poriadku,  hygieny  a čistoty  na  trhovisku  počas  predaja výrobkov  
              a poskytovania služieb, a po ich skončení, 
          5. dodržiavanie trhového poriadku, 
     e) každoročne vždy k 1. marcu príslušného roku vydať cenník obsahujúci výšku denného  
         poplatku  za  prenajatú   trhovú  plochu  a  výšku  nájomného  za  predajné   zariadenia  
         nachádzajúce sa na trhovisku.   
 
(2) Predávajúci je povinný        

a) označiť  svoje predajné zariadenie, 
b) dodržiavať trhový poriadok  trhoviska, 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
e) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu, okrem osôb uvedených v § 3 písm. d), 
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi  
      kontrolu váženia,  

       Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska, alebo inému orgánu dozoru  
            1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie  
                služieb, 
            2. povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za   
                predajné zariadenie, alebo predajnú plochu, 
            3. zdravotný preukaz, a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to  
                vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
            4. pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb, 
            5. doklad o nadobudnutí tovaru, 
            6. autorizovanú inšpekčnú knihu.            
 
                                                                           

§ 5 
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie, prenajatú plochu  

a prenosné zariadenia 
 
(1) Nájomné za predajné zariadenie sa určuje  
      a)  nájomnou zmluvou uzavretou na obdobie jedného roka, 
      b) denným poplatkom. 
 
(2) Výška nájomného za predajné zariadenie a výška denného poplatku je určená na obdobie  
      jedného roka a to každoročne vždy  k 1. marcu  v cenníku trhoviska.   
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(3) Výška nájomného za prenájom plochy je určená denným poplatkom a to na obdobie 
jedného roka, každoročne k 1. marcu  príslušného roka v cenníku trhoviska.  
 
(4) Prenosné zariadenia sa na trhovisku neprenajímajú.  
 
 

§ 6 
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:                                                    pondelok - sobota 
Prevádzková doba je:                                           06,00 h - 18,00 h. 
 
 

§ 7 
Dodržiavanie čistoty a hygieny  

 
(1) Predajcovia sú povinní počas predaja na prenajatom predajnom zariadení alebo prenajatej 
ploche a v ich okolí udržiavať poriadok a čistotu a v zmysle príslušných právnych noriem 
dodržiavať pravidlá hygieny.  
 
(2) Po skončení predaja sú predajcovia povinní upratať po sebe prenajaté predajné zariadenie 
či prenajatú plochu. Správca trhoviska po skončení prevádzky trhoviska zabezpečuje 
upratanie a vyčistenie trhoviska. 
 
 

§ 8 
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na 
trhových miestach vykonávajú 
    a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
    b) mestská časť, 
    c) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
          
 (2) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách 
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na  
trhovom mieste, alebo porušuje povinnosti predávajúceho. 
 
(3) Za porušenie trhového poriadku môže byť uložená sankcia podľa všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.4/2005 a ďalších právnych  predpisov. 
 
                              
                                                                                            § 9 

     Platnosť a účinnosť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005  s účinnosťou od 1. októbra 2005. 
 


