
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 

č. ../2008 
z 1. apríla 2008 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2007 z 27. marca 2007 

 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 3 ods. 3 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
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, 
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.790/1998 sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
Čl. 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 z 27. marca 2007 sa mení a dopĺňa 
takto: 
 

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „tržnica,“ vkladajú slová „stánok s trvalým 
stanovišťom, verejné“. 

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slovo „trhoviskom“ vkladajú slová „nekryté alebo čiastočne 
kryté“. 

3. V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „prevádzkou“ vkladajú slová  „alebo sezónnou 
prevádzkou“, za slová „súčasťou trhoviska“ sa vkladajú slová „alebo verejného 
priestranstva“ a za slovo „súhlasom“ sa vkladajú slová „hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy alebo“. 

4. V § 2 ods. 2 sa za slovo „stavby“ vkladajú slová „(nebytový priestor)“ a za slovo 
„osoba,“ sa vkladajú slová „ktorá je jeho vlastníkom,“. 

5. V § 3 ods. 1 písm. a) bod 1. sa vypúšťa. 
6. V § 3 ods. 1 písm. a) body 2. a 3. sa označujú ako body 1. a 2. 
7. V § 4 písm. c) sa pred slovo „osoba“ vkladá slovo „fyzická“. 
8. V § 4 písm. d) sa pred slovo „osoba“ vkladá slovo „fyzická“. 
9. V § 4 písm. e) sa slová „občania predávajúci“ nahrádzajú slovami „fyzické osoby 

predávajúce“. 
10. V § 5 ods. 1 písm. a) bode 9. sa slová „po predložení potvrdenia o súhlase k ich 

odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku8“ vypúšťajú. 
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11. V § 6 ods. 1 písm. a) bode 9. sa slovo „a nebalená“ vypúšťa a za slovo „zmrzlina“ sa 
vkladá odkaz 7. 

12. V § 6 ods. 1 písm. b) bode 6. sa slová „audio a video nosiče“ nahrádzajú slovami 
„originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel“. 

13. V § 7 ods. 1 písm. a) bode 3. sa slovo „lieh“ nahrádza slovom „liehoviny“. 
14. V § 7 ods. 1 písm. a) bode 8. sa slovo „a nebalená“ vypúšťa a za slovo „zmrzlina“ sa 

vkladá odkaz 7. 
15. V § 8 písm. e) sa slovo „lieh“ nahrádza slovom „liehoviny“.   
16. V § 8 písm. g) sa za slovo „jedy“ vkladá čiarka a slovo „omamné“. 
17. V § 8 písm. j) sa za slovo „živočíchov“ vkladá čiarka a slová „exempláre voľne 

žijúcich živočíchov“ a odkaz 7 za slovom „živočíchy“ sa vypúšťa. 
18. V § 8 písm. k) sa za slovo „rastliny17“ vkladá čiarka a slová „exempláre rastlín a 

invázne druhy rastlín8“. 
19. V § 8 písm. l) sa za slovo „výnimkou“ vkladá slovo „trhových“. 
20. V odkaze 18 sa slová „§14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov.“ nahrádzajú slovami „§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“ 

21. V odkaze 21 sa slová „ § 14 zákona č. 634/1992 Zb.“ nahrádzajú slovami „§ 15 
zákona č. 250/2007 Z.z.“. 

22. V § 10 ods. 1 písmeno e) „e) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu23 s výnimkou osôb 
uvedených v § 4 písm. d) alebo e)“  sa vypúšťa. 

23. Odkaz 23 sa vypúšťa. 
24. V § 10 ods. 1 písmeno „f)“ a písmeno „g)“ sa mení na písmeno „e)“ a písmeno „f)“. 
25. V § 11 ods. 2 sa slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu mestskej časti 

(ďalej len „starosta“)“ vypúšťajú. 
26. V § 11 ods. 3 sa za slovo „starosta“ dopĺňajú slová „mestskej časti (ďalej len 

„starosta“)“. 
27. V § 12 odsek 2 sa vypúšťa. 

 
Čl. 2 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ......................... 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                 starosta mestskej časti 

                    
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2008 schválilo Miestne zastupiteľstvo 1. apríla 2008 
uznesením č. ../2008.  

 


