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Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 15/2013 

z 29. októbra 2013, 

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Miestne zastupiterstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pod ra § 6 ods. 1 
zákona Č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen í neskorších predpisov, § 15 ods. 2 
písm. a) zákona Č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskoršich predpisov, § 5 ods . 1 zákona Č . 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znen i neskorších predpisova o 
zmene a doplnení zákona Č. 455/199 1 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov a čl. 55 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

§1 

(1) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydáva trhové poriadky pre tieto 
trhové miesta: 
a) trhoviská: 

1. na Pornej ulici , 
2. na Ži linskej ulici, 

b) tržnice: 
1. na Kýčerského ulici , 
2. Starú tržnicu . 

c) príležitostné trhy: 
1. na Hlavnom námestí , 
2. na Františkánskom námestí , 
3. na Hviezdoslavovom námestí , 
4. na Rybnom námestí, 
5. na Rudnayovom námestí , 
6. na Primaciálnom námestí , 
7. na nádvorí Starej radnice, 
8. v horárni Horský park, 
9. na Ži linskej ulici , 
10. na Bratislavskom hrade, 
11. v areáli Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Dobrovičovej 

ulici Č . 12, 
12. na Chorvátskej ulici, 
13. na Jakubovom námestí , 



14. na Panenskej ulici, 
15. na Šafárikovom námestí, 
16. na Námestí SNP pred budovou Starej Tržnice. 

(2) Trhové poriadky uvedené v odseku 1 sú prílohou tohto všeobecne záväzného 
nariadenia a tvoria jeho neoddelitel'nú súčast" . 

(3) Správca trhoviska , tržnice a príležitostného trhu je povinný príslušný trhový 
poriadok zverejnit" na viditel'nom mieste, zabezpečit" dodržiavanie trhového 
poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

§2 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
2/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a 
ambulantný predaj na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

§3 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 201 3. 

/ ' Ir 
PhDr. Tatiana Rosová 

starostka mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupitel'stva č. 147/2013 zo dňa 29. októbra 2013. 
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príloha č. 1  
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Trhový poriadok 

pre trhovisko na  Po ľnej ulici 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Trhový poriadok platí pre priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený predaj 

výrobkov na Poľnej ulici (ďalej len „trhovisko“) parc. č. 21851 v k. ú. Staré  Mesto 
a určuje: 

(2) Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale 
vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 

(3) Správcom trhoviska je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 
814 21 Bratislava (ďalej len „mestská časť“). 
Správu trhoviska môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Rozsah a druh  predávaných výrobkov  
 

(1) Na trhovisku  je povolené predávať 
a) ovocie a zeleninu, 
b) kvasenú kapustu, 
c) sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 

výrobcami), 
d) čerstvé huby po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydané 

príslušnou komisiou pre Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky,  
e) pestované šampiňóny, 
f) pestovanú hlivu ustricovú, 
g) slepačie vajcia (podľa podmienok ustanovených orgánom potravinového 

dozoru), 
h) pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok ustanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
i) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu  potraviny, 
j) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 

vlastníka, alebo správcu pozemku.  
k) kvety, 
l) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
m) dennú a periodickú tlač, 
n) potravu pre zvieratá (v originálnom balení),  
o) spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky (v stánkoch s trvalým 

stanovišťom). 
 
(2) 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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,  
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky na trhových miestach 

 
Predávať výrobky na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti:  
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,   
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká na základe osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka,   
d) osoba, ktorá predáva svoje vlastné poľnohospodárske prebytky a preukáže sa 

potvrdením obce o vlastníctve alebo nájme poľnohospodárskej pôdy. 
 

§4 
Práva a povinnosti správcu trhoviska a predávajúcic h 

 
(1) Správca trhoviska je povinný: 

a)  vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim  

a návštevníkom trhoviska, 
c) vyzvať každého  porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení  
 prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu, 

e) umožniť nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a predajného 
stola v čase ustanovenom na predaj,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom,  
g) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá 

nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 



 
(2) Predávajúci je povinný 

a) označiť predajné miesto obchodným menom, menom a priezviskom osoby 
zodpovednej  za činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre 
spotrebiteľa, 

b) umožniť kupujúcemu priebežnú kontrolu správnosti  váženia predávaných 
tovarov, 

c) dodržiavať trhový poriadok, 
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu, 
e) zreteľne  označiť predávané výrobky cenou,  
f) viesť  autorizovanú inšpekčnú knihu, 
g) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a po skončení zanechať predajné 

miesto čisté a upratané, 
h) predložiť správcovi trhoviska, alebo inému orgánu dozoru  

1. doklad o oprávnení na podnikanie a  povolenie na predaj výrobkov na 
trhovom mieste, 

2. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie, alebo prenajatú 
plochu,  

3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
vyžaduje charakter tovaru a poskytovaných služieb, 

4. pri predaji húb a liečivých rastlín, osvedčenie o ich základných znalostiach, 
5. doklad o nadobudnutí tovaru, 
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu. 
 

§ 5 
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu 

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou 
v nájomnej zmluve. 

§ 6 
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska 

 
Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní 
a) dodržiavať trhový poriadok, 
b) dodržiavať pokyny správcu. 
 

§ 7 
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:   pondelok – nedeľa 
 
Prevádzková doba je : od 6. 00 h  do 18. 00 h. 
 

§ 8 
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov 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 na trhovisku fyzickej alebo 
právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva na trhovom mieste. 

 
 

§ 9  
Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 

 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 2 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

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 za 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, so sídlom 
Kýčerského 7, 811 05 Bratislava, IČO: 35 772 735. 

 
§ 2 

Rozsah a druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na trhovisku možno predávať: 

a) ovocie a zelenina, 
b) sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 

výrobcami), 
c) slepačie vajcia, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru, 
d) pekárenské a  cukrárenské   výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru, 
e) mäso  a mäsové výrobky, podľa  podmienok  stanovených  orgánom  

potravinového dozoru, 
f) mliečne výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru, 
g) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu, potraviny,      
h) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 

vlastníka alebo správcu pozemku, 
i) čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb, 

vydanom príslušnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva SR, 
j) pestované šampiňóny a pestovanú hlivu ustricovú, 
k) kvety, 



l) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
m)  starožitnosti,  
n) dennú a periodickú tlač, 
o) potravu pre zvieratá,                     
p) spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky,   
q) textilné a odevné výrobky a obuv, 
r) domáce potreby, 
s) elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky, 

 
(2) Výrobky uvedené pod písm. n) až s) je možné predávať len v stánkoch s trvalým 

stanovišťom a v nedeľu na príležitostných trhoch i na trhových stoloch. 
 
(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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
f) geneticky modifikované potraviny 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na trhovisku 
 
(1) Na trhovisku môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a 

poskytovať služby: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba 

z iného členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení 
podnikať, potvrdeného príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením podľa 
predpisov v krajine svojho sídla, fyzické a právnické osoby oprávnené na 
podnikanie podľa osobitných predpisov, 

c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov, 
d) osoba, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej 

produkcie a spôsob nadobudnutia tovaru preukazuje potvrdením príslušného 
miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy. 



 
§ 4 

Práva a povinnosti správcu 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) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu, 
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 (napr. číslo trhového stola), 
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. 
 

 (3) Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska, alebo inému orgánu dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb, 
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) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb, 
e) doklad o nadobudnutí tovaru, 
f) autorizovanú inšpekčnú knihu.         

                                                                           
§ 5 

Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  
 
(1) Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dvoma spôsobmi: 

a) nájomnou zmluvou uzavretou na obdobie 1 roka alebo 
b) denným poplatkom. 



 
(2) Výška nájomného za predajné zariadenie a výška denného poplatku je určená na 

obdobie 1 roka, a to každoročne vždy k 1. marcu  príslušného roka v cenníku 
trhoviska.   

 
(3) Výška nájomného za prenájom plochy je určená denným poplatkom, a to na 

obdobie 1 roka, každoročne vždy k 1. marcu príslušného roka v cenníku 
trhoviska.  

 
(4) Prenosné zariadenia sa na trhovisku neprenajímajú.  
 

§ 6 
Trhové dni a predajný čas 

 
 
Trhové dni sú:  pondelok - sobota    
Predajný čas a prevádzkový čas:  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 si po sebe prenajaté 

predajné zariadenie či prenajatú plochu. Po skončení prevádzky trhoviska 
zabezpečuje Správca trhoviska 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 hl. 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. 

 
§ 9  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 3 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok 
pre tržnicu  na Kýčerského ulici 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1)  Trhový poriadok platí pre tržnicu na Kýčerského ulici v Bratislave, parc.č.7592/23 
       a č. 7592/24 v k.ú. Staré Mesto.  
(2)  Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov 
       a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných zariadeniach. 
 (3)  Správcom trhoviska je spoločnosť K.O.B. s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri 
       Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 45148/B, IČO: 36 754 731, so  

  sídlom Kýčerského 7, 811 05 Bratislava.  
 

§ 2 
Rozsah a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných  služieb 

 
(1) V tržnici je povolené predávať výrobky a poskytovať služby na prenosných  
predajných zariadeniach a v prevádzkarňach nasledovne: 

a) ovocie a zeleninu, 
b) kvasenú kapustu, 
c) sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 

výrobcami), 
d) pestované šampiňóny, 
e) pestovanú hlivu ustricovú, 
f) slepačie vajcia (podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru), 
g) pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
h) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu  potraviny, 
i) mäso a mäsové výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
j) mliečne výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru), 
k) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 

vlastníka, alebo správcu pozemku.,  
l) kvety, 
m) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
n) dennú a periodickú tlač, 
o) potravu pre zvieratá (v originálnom balení),  
p) spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky (v stánkoch s trvalým 

stanovišťom). 



 
(2) Zakázané je  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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
f) geneticky modifikované potraviny 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na trhovisku 

 
Na trhovisku môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky  a 
poskytovať služby: 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba z iného členského štátu Európskej únie na základe dokladu 

o oprávnení podnikať, potvrdeného  príslušným orgánom alebo čestným 
vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla,  

d) osoba, ktorá podniká na základe osvedčenia samostatne hospodáriaceho 
roľníka, 

e) osoba,  ktorá predáva svoje vlastné poľnohospodárske prebytky a preukáže 
sa potvrdením obce o vlastníctve alebo nájme poľnohospodárskej pôdy. 

 
§ 4 

Práva a povinnosti správcu a predávajúcich 
 

(1) Správca trhoviska je povinný: 
a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim  

a návštevníkom trhoviska, 
c) vyzvať každého  porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení  
 prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu, 



e) umožniť nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a 
predajného stola v čase ustanovenom na predaj,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom,  
g) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá 

nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 
(2) Predávajúci je povinný: 

a) označiť  svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa, 

b) dodržiavať trhový poriadok  tržnice, 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
e) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu váženia 
g) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení 
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

      h)   predložiť správcovi tržnice alebo inému orgánu dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb, 
b) doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny, 
c) doklad o zaplatení nájomného za  predajné zariadenie, alebo predajnú plochu, 
d) zdravotný preukaz, a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 

vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
e) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb, 
f) doklad o nadobudnutí tovaru, 
g) autorizovanú inšpekčnú knihu.        

                                                                           
§ 5 

Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  
 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou 
v nájomnej zmluve. 
 

§ 6 
Trhové dni a predajný čas 

 
Trhové dni sú: pondelok - sobota 
Predajný čas a prevádzkový čas: 6,00 - 18,00 hod. 
 

§ 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 si po sebe prenajaté 

predajné zariadenie či prenajatú plochu. 



 
§ 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. 

 
                                                                       § 9  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 
 
 



príloha č. 4 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok 
pre tržnicu Sta rá tržnica  

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Tento trhový poriadok platí pre tržnicu Stará Tržnica na Námestí SNP 25 v 
Bratislave, parc.č.21335/10 a č. 96 na LV č.1656 v k.ú, Bratislava – Staré Mesto a 
určuje 
a) druh predávaných výrobkov, 
b) rozsah práv a povinností 
 1. správcu Starej tržnice (ďalej len „tržnica“), 
 2. nájomcov prenosných predajných zariadení, 
 3. kupujúcich a ostatných návštevníkov tržnice. 
(2) Správcom tržnice je ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie, Baštová 
5, 811 03 Bratislava, IČO: 42263948. Správca tržnice je oprávnený príležitostne a 
dočasne delegovať správcovstvo tržnice na tretiu osobu za účelom organizácie 
špeciálnych občasných trhov. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Základné pojmy pre účely tohto trhového poriadku sú: 
 a) tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,  
 b) prenosným zariadením je typizovaný trhový stôl a pojazdný stánok. 
 

§ 3 
Rozsah a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
(1) V tržnici je povolené predávať výrobky a poskytovať služby na prenosných 
predajných zariadeniach a v prevádzkarňach nasledovne: 
 a) potraviny 
  1. ovocie a zeleninu 
  2. sušené ovocie, orechy a mandle - spracované a balené oprávnenými 
  výrobcami, 
  3. slepačie vajcia, podľa podmienok ustanovených orgánom  
  potravinárskeho dozoru, 
  4. kvasenú kapustu, 
  5. čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach 
  húb vydaného príslušnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva 
  Slovenskej republiky, 
  6. pestované šampiňóny, 
  7. pestovanú hlivu ustricovú, 



  8. pekárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom  
  potravinárskeho dozoru, 
  9. cukrárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom  
  potravinárskeho dozoru, 
  10. mäso a mäsové výrobky ,podľa podmienok ustanovených orgánom 
  potravinárskeho dozoru, 
  11. mliečne výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom  
  potravinárskeho dozoru,  
  12. včelie produkty, predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy 
  z miesta pôvodu potraviny, 
  13. lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od 
  príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,  
  14. víno a pivo, 
  15. potraviny určené na priamu konzumáciu, 
 b) ostatný tovar 
  1. kvety, 
  2. drobné umelecké a remeselné výrobky,  
  3. hračky 
  4. knihy a tlačoviny, 
  5. audio a video nosiče, 
  6. zberateľské predmety, 
  7. športové potreby, 
  8. sklo,porcelán a keramiku, 
  9. starožitnosti, 
  10. textilné a odevné výrobky, 
  11. drobný tovar, 
  12. kozmetika a drogériový tovar, 
  13. papierenské výrobky, 
  14. vlastné použité textilné a odevné, športové a iné spotrebné výrobky 
  v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou (second  
  hand), 
 c) služby 
  1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie, 
  2. brúsenie nožov a nožníc a iných nástrojov, 
  3. oprava dáždnikov, 
  4. kľúčová služba, 
  5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie, 
  6. čistenie obuvi, 
  7. oprava a servis bicyklov. 
(2) Zakázané je predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky s výnimkou 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 a motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo, 



j)   chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
k) chránené rastliny, 
l)   živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb. 

 
§ 4 

Práva a povinnosti správcu a predávajúcich 
 
(1) Správca tržnice je povinný 
 a) vytvoriť podmienky na dodržanie trhového poriadku, 
 b) zabezpečiť prevádzkyschopné osobné hygienické zariadenie prístupné 
 predávajúcim a návštevníkom tržnice, zabezpečiť dostatočné množstvo 
 odpadových nádob, ich vyprázdňovanie a odpad uložiť do priestoru určeného 
 na jeho ukladanie, 
 c) zabezpečiť čistenie spoločných priestorov v objekte, 
 d) vyzvať každého, kto porušuje trhový poriadok a nerešpektuje pokyny  
 správcu, aby opustil tržnicu, 
 e) umiestniť na viditeľnom mieste kontrolnú váhu na preváženie hmotnosti 
 nákupu, 
 f) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá 
 nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
(2) Správca je oprávnený kontrolovať u predávajúceho 
 a) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
 b) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
 c) doklad o nadobudnutí tovaru, 
 d) používanie elektronickej registračnej pokladne, 
 e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a poskytovania 
 služieb i po skončení prevádzky, 
 f) formu a spôsob predaja výrobkov, 
 g) autorizovanú inšpekčnú knihu, 
 h) dodržiavanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv, 
 i) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb predávajúceho,  

a to odborníkom na kontrolu predaja húb, 
 j) pri predaji liečivých rastlín „osvedčenie o znalosti liečivých rastlín“ 
 predávajúceho, 
 k) doklad o nadobudnutí pri predaji lesných plodín, 
 l) označenie ceny výrobkov, 
 m) používanie váh a závaží, ktoré musia byť typizované a ciachované, 
 n) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 
 spotrebiteľovi kontrolu váženia, 
 o) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
 vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb. 
(3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi tržnice 
 a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a 
 poskytovanie služieb, 
 b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
 vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
 c) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb, 
 d) doklad o nadobudnutí tovaru, 
 e) autorizovanú inšpekčnú knihu. 
 



§ 5 
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni a prevádzková doba na prenosných trhových zariadeniach je: 
  pondelok – nedeľa  07,00-22,00 h. 
 

§ 6 
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 

 
(1)  Prenájom prenosných predajných zariadení uskutočňuje správca tržnice na 

základe písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasť tvoria: kópia 
živnostenského listu, koncesnej listiny, výpisu z obchodného registra, 
osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie, 
dokladu   vlastníctve resp. obhospodarovaní pôdy. Osoba z iného 
členského štátu Európskej únie predloží doklad o oprávnení podnikať 
potvrdený príslušným  orgánom alebo čestným vyhlásením podľa 
predpisov v krajine svojho sídla. 

(2)  Prenájom prenosných zariadení sa uskutočňuje 
 a) písomnou zmluvou medzi správcom a žiadateľom v zmysle ustanovení § 
 663 a nasl. Občianskeho zákonníka najviac na dobu jedného roka, 
 b) bez uzatvorenia písomnej zmluvy najviac na dobu 14 dní. 
(3)  Výber najvhodnejších žiadateľov o prenájom prenosného zariadenia vykonáva 
 správca podľa svojej úvahy. 
(4)  Nájomnú zmluvu uzatvára za správcu osoba oprávnená konať za správcu. 
(5)  Nájomca prenosného zariadenia nesmie dať do prenájmu prenosné zariadenie 
 tretej osobe bez písomného súhlasu správcu tržnice. 
(6)  Správca tržnice kontroluje dodržanie zmluvných podmienok a trhového 
 poriadku. 
 

§ 7 
Určenie nájomného a poplatkov za služby 

 
(1)  Nájomca prenosného zariadenia je povinný správcovi tržnice uhrádzať v 
 dohodnutých termínoch nájomné na základe vystavenej faktúry. 
(2)  Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
 nájomnej zmluve. 
 

§ 8 
Kupujúci a ostatní návštevníci Starej tržnice 

 
Kupujúci a ostatní návštevnici tržnice sú povinní : 
 a) správať sa v objekte tak, aby svojim konaním neobmedzovali práva a 
 povinnosti iných účastníkov, 
 b) v prípade požiaru, prevádzkovej havárie alebo živelnej pohromy dbať na 
 pokyny správcu tržnice. 
 

§ 9 
Orgány dozoru 

 



(1)  Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov 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 fyzickej 
 alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby 
 na trhovom mieste. 
 
 

§ 10 
Platnosť a účinnosť trhového poriadku 

 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 5        
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Hlavnom námestí 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Hlavnom námestí, ktoré je vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
 
(3) Správcom príležitostného trhu je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej aj „mesto“). Správu príležitostného 
trhu môže mesto zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má 
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
 
(1) V prevádzkach umiestnených na príležitostnom trhu možno predávať tieto 

výrobky a poskytovať tieto služby: 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 
potravinového dozoru),  

3. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 
(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny, 

4. mliečne výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 
dozoru). 

     b) ostatný tovar  
1. knihy, denná a periodická tlač, pohľadnice, grafiky, 
2. drobné umelecké a drobné remeselnícke výrobky z dreva, kovu, textilu, skla, 

keramiky, slamy, papiera a pod. 
3. vianočné a veľkonočné ozdoby, 
4. minerály, polodrahokamy, liečivé kamene, soľné lampy 
5. živé a sušené kvety, 

 
(2) Na príležitostnom trhu možno predávať jedlá a nápoje určené na priamu 

konzumáciu na mieste. 
 
(3 ) Na príležitostnom trhu ambulantne možno predávať: 



a) sušené ovocie, orechy a mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

b) medovníky,  
c) pečené gaštany a pečené zemiaky,  
d) varenú kukuricu,  
e) pukance,  
f) balenú zmrzlinu,  
g) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky. 

 
(4) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať: 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1, 
c) veci a tlač, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2, 
f) geneticky upravované potraviny, 
g) jedy, omamné 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, 
m) tovar pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia. 

 
§ 3 

Osoby oprávnené predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
V prevádzkach a na predajných stoloch môžu na základe povolenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti predávať výrobky a poskytovať 
služby: 
 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia3, alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov4, 
d) fyzické osoby, ktoré predávajú svoje vlastné poľnohospodárske prebytky 

a preukážu sa potvrdením obce o vlastníctve alebo o nájme poľnohospodárskej 
pôdy. 

 
                                                        
1 Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2 § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a  
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3 Zákon č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostensky zákon) v znení neskorších 
predpisov. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 105/1990 Zb. o 
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 
4 Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení 
neskorších predpisov.  
 



§ 4 
Povinnosti a zodpovednos ť správcu príležitostného trhu 

 
(1)  Správca príležitostného trhu : 

a) kontroluje u predávajúceho oprávnenie na podnikanie a povolenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach,  

b) kontroluje doklad o nadobudnutí tovaru,  
c) kontroluje používanie elektronickej registračnej pokladnice,  
d) kontroluje a dbá na udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a po skončení predaja,  
e) kontroluje a dbá na dodržiavanie trhového poriadku,  
f) zodpovedá za kontrolnú váhu, ktorá je umiestnená na viditeľnom, ľahko 

dostupnom mieste,  
g) zabezpečuje osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
h) umožňuje nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a 

predajného stola v čase ustanovenom na predaj,  
i) umiestňuje na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie 

pre kupujúcich i predávajúcich,  
j) usmerňuje prevádzku trhoviska v súlade s platným trhavým poriadkom. 

 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 

ktorá nedodrží  ustanovenia tohto trhového poriadku.   
 

§ 5  
Povinnosti predávajúcich 

 
Predávajúci je povinný:  
. 
a) označiť svoju prevádzkareň prípadne trhové miesto svojim obchodným menom, 

sídlom, resp. bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby 
zodpovednej za činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre 
spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu priebežnú 
kontrolu správnosti váženia odpredávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie,  
2. povolenie na predaj výrobkov,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  



7. doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve). 

 
§ 6 

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní: 
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 

zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných občanov. 
 

§ 7 
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie  

 
Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dohodou v nájomnej zmluve. 
 

§ 8 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
Trhové dni sú:  pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba:  10.00 – 22.00 hod. 
 

§ 9  
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,  
d) poverení zamestnanci Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy   
 

(2) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovou mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 



príloha č. 6            
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Františkánskom námestí 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Františkánskom námestí, ktoré je vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
 
(3) Správcom príležitostného trhu je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej aj „mesto“). Správu príležitostného 
trhu môže mesto zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má 
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druh a čas trvania príležitostného trhu 
 
 

(1) Príležitostný trh na Františkánskom námestí sa delí podľa druhu príležitosti 
konania na : 
     a) Veľkonočný trh  
     b) Letný trh  
     c) Vianočný trh 
 
(2) Termín konania jednotlivých trhov je : 

a) Veľkonočný trh sa koná v čase veľkonočných sviatkov od 15. marca do 
30.apríla bežného roka 

b) Letný trh sa koná počas letnej sezóny od 1.mája do 31.augusta bežného roka 
c) Vianočný trh sa koná od 20.novembra do 31.decembra bežného roka. 

 
§ 3 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
 
(1) V prevádzkarňach umiestnených na príležitostnom trhu možno predávať tieto 

výrobky a poskytovať tieto služby: 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 
potravinového dozoru),  



3. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 
(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,  

4. mliečne výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 
dozoru). 

     b) ostatný tovar  
1. knihy, denná a periodická tlač,  
2. drobné umelecké a drobné remeselnícke výrobky z dreva, kovu, textilu, skla, 

keramiky, slamy, papiera a pod. 
3. vianočné a veľkonočné ozdoby 
4. minerály, polodrahokamy, liečivé kamene, soľné lampy 
5. textilné a odevné výrobky, 
6. živé a sušené kvety.  

 
(2) Na príležitostnom trhu možno predávať jedlá a nápoje určené na priamu 

konzumáciu na mieste. 
 
(3 ) Na príležitostnom trhu ambulantne možno predávať: 

a) sušené ovocie, orechy a mandle(spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

b) medovníky,  
c) pečené gaštany a pečené zemiaky,  
d) varenú kukuricu,  
e) pukance,  
f) balenú zmrzlinu,  
g) drobné umelecké a drobné remeselne výrobky. 

 
(4) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať: 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1, 
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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, 
m) tovar pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia.  

 
§ 4 

Osoby oprávnené predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 

                                                        
1 Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnický výrobkov na trh. 
2 § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a  
prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 
 



V prevádzkarňach a na predajných stoloch môžu na základe povolenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti predávať výrobky a 
poskytovať služby: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia3, alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov4, 
d) fyzické osoby, ktoré predávajú svoje vlastné poľnohospodárske prebytky 

a preukážu sa potvrdením obce o vlastníctve alebo o nájme poľnohospodárskej 
pôdy. 

 
§ 5   

Povinnosti a zodpovednos ť správcu príležitostného trhu 
 
Správca príležitostného trhu : 

a) kontroluje u predávajúceho oprávnenie na podnikanie a povolenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach,  

b) kontroluje doklad o nadobudnutí tovaru,  
c) kontroluje používanie elektronickej registračnej pokladnice,  
d) kontroluje a dbá na udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a po skončení predaja,  
e) kontroluje a dbá na dodržiavanie trhového poriadku,  
f) zodpovedá za kontrolnú váhu, ktorá je umiestnená na viditeľnom, ľahko 

dostupnom mieste,  
g) zabezpečuje osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
h) umožňuje nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a 

predajného stola v čase ustanovenom na predaj,  
i) umiestňuje na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie 

pre kupujúcich i predávajúcich,  
j) usmerňuje prevádzku trhoviska v súlade s platným trhavým poriadkom. 

 
(3) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 

ktorá nedodrží  ustanovenia tohto trhového poriadku.   
 

§ 6  
Povinnosti predávajúcich 

 
Predávajúci je povinný: . 
a) označiť svoju prevádzkareň prípadne trhové miesto svojim obchodným menom, 

sídlom, resp. bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby 

                                                        
3 Zákon č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 105/1990 Zb. o 
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 
4 Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení 
neskorších predpisov.  
 



zodpovednej za činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre 
spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu priebežnú 
kontrolu správnosti váženia odpredávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3),  
2. povolenie na predaj výrobkov,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve). 
 

§ 7  
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  

 
 
Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní: 
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 

zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných občanov. 
 

§ 8  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie  

 
Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dohodou v nájomnej zmluve. 
 

§ 9  
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Predajný a prevádzkový čas 
1. v čase trvania Veľkonočných a  
    Letných trhov :   10.00 - 20.00 hod. 
2. v čase trvania Vianočných 
    trhov :    10.00 – 22.00 hod. 
 

§ 10  



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,  
d) poverení zamestnanci Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy   
 

(2) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovou mieste. 

 
 

§ 11 
Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 

 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 
 



príloha č. 7 
 

k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Trhový poriadok 

pre príležitostný trh na Hviezdoslavovom námestí 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Hviezdoslavovom námestí, parc. č. 

21377 a 21378 v k.ú. Staré Mesto,  ktoré je v správe  mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 

(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druh a čas trvania príležitostného trhu 
 

(1) Príležitostný trh na Hviezdoslavovom námestí  sa koná ako 
     a)    Veľkonočný trh,  
     b)    Letný trh,  
     c)    Vianočný trh. 
(2) Termín konania jednotlivých trhov je  

a) Veľkonočný trh v čase veľkonočných sviatkov medzi 15. marcom a 30.aprílom 
kalendárneho roka, 

b) Letný trh počas letnej sezóny od 1.mája do 31. októbra kalendárneho roka, 
c) Vianočný trh v čase medzi 20.novembrom a 31.decembrom kalendárneho 

roka. 
 

§ 3 
Druhy predávaných výrobkov 

 
(1) Na príležitostnom trhu  je povolené predávať 
a) potraviny 

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami), 

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru, 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny, 
5. pečené gaštany, 



6. varená kukurica, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

b) ostatný tovar 
a) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
b) hračky, 
c) knihy, 
d) audio a video nosiče, 
e) sklo, porcelán a keramika, 
f) kvety, 
g) textilné a odevné výrobky, 
h) drobný tovar, 
i) papierenské výrobky. 
 

(2) Na príležitostnom trhu 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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 konzumných rýb. 
 

§ 4 
Osoby oprávnené predáva ť výrobky  a poskytova ť služby na príležitostnom 

trhu 
 

Na príležitostnom trhu môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 
 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri1, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2, alebo osoba 

z iného členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení 
podnikať, potvrdeného príslušného orgánu alebo čestným vyhlásením podľa 
predpisov v krajine svojho sídla,  

c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3. 
 

§ 5 

                                                        
1 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
3 Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov.  



Práva a povinnosti správcu príležitostného trhovisk a  
 
Správca príležitostného trhu je povinný: 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim  

a návštevníkom trhoviska, 
c) vyzvať každého  porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení  
 prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu, 

e) umožniť nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a predajného 
stola v čase ustanovenom na predaj,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom,  
g) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá 

nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 
 

§ 6 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

(1) Predávajúci je povinný 
a) označiť svoje predajné zariadenie4  obchodným menom, sídlom, resp. 

bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne, 

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov, 

c) dodržiavať trhový poriadok, 
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru1, 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané, 
f) zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu, 
h) nerealizovať predaj na zemi, 
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie 

1. doklad o oprávnení na podnikanie,  
2. povolenie na predaj výrobkov, 
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 
plochu, 
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru, 

                                                        
4 § 15 zákona č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 1 až 5 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
1 Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
  v znení neskorších predpisov . 



5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor, 
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny, 

       8. doklad o nadobudnutí tovaru. 
 

§ 7 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  

 
Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní 
a) dodržiavať trhový poriadok, 
b) dodržiavať pokyny správcu, resp. vedúceho trhoviska, 
c) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti osôb. 
 
 

§ 8 
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú 

plochu 
 

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou 
v nájomnej zmluve. 
 

§ 9 
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú: pondelok  až   nedeľa  
 
Prevádzková doba:  10.00 h – 22.00 h. 
                                                                           

§ 10 
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov 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 na trhovisku fyzickej alebo 
právnickej osobe, ktoré bez povolenia predáva na trhovom mieste. 

 
§ 11 

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 8 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Rybnom námestí  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Rybnom námestí, parc. č. 21425 

v k.ú. Staré Mesto, ktoré je v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,  
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky), 
7. športové potreby, 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 
12. papierenské výrobky, 



13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou. 

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca príležitostného trhu je povinný:  

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 
      1.   povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 

                                                        
1 Nariadenie vlády SR č.485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až  
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
2. doklad o nadobudnutí tovaru, 
3. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
5. formu a spôsob predaja výrobkov, 
6. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových 

a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu, 

e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 
           kupujúcich i predávajúcich,  

 f)  usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  
 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 
ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
(1)  Predávajúci je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru, 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 

plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru , 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní 
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  



c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 
zmluvy dohodou),  

d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 
neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 

§ 7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a nad 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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovou mieste. 

 
§ 10 

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013. 
           
 



príloha č. 9 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Rudnayovom námestí  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Rudnayovom námestí, parac. č. 

21422 v k.ú. Staré Mesto, ktoré je v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky) 
7. športové potreby 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 
12. papierenské výrobky, 



13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 
v primeranom množstve  fyzickými osobami medzi sebou. 

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený: 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní  pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až 12e 
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových 

a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou, 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu, 

    e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre  
kupujúcich i predávajúcich,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  
 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 
ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 

 
§5 

Povinnosti predávajúcich 
 
(1)  Predávajúci je povinný 
a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 

bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť 
prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu priebežnú 
kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru, 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 

zmluvy dohodou),  



d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 
neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 

 
§7 

Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo za pren ajatú plochu  
 
Nájomné za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 



príloha č. 10 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Primaciálnom námestí 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Primaciálnom námestí, ktoré je vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 
 
(1) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
 
(2) Správcom príležitostného trhu je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej aj „mesto“). Správu príležitostného 
trhu môže mesto zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má 
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
 
(1) V prevádzkárňach umiestnených na príležitostnom trhu možno predávať tieto 

výrobky a poskytovať tieto služby 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok ustanovených 
orgánom potravinového dozoru),  

3. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 
(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny, 

4. mliečne výrobky (podľa podmienok ustanovených orgánom potravinového 
dozoru), 

     b) ostatný tovar  
1. knihy,  
2. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
3. sklo, porcelán a keramika,  
4. kvety, 
5. textilné a odevné výrobky, 
6. papierenské výrobky.  

 
(2) Na príležitostnom trhu možno predávať jedlá a nápoje určené na priamu 

konzumáciu na mieste.  
 
(3 ) Na príležitostnom trhu ambulantne možno predávať 



a) ovocie a zeleninu,  
b) sušené ovocie, orechy a mandle(spracované a balené oprávnenými 

výrobcami),  
c) medovníky,  
d) pečené gaštany a pečené zemiaky,  
e) varenú kukuricu,  
f) pukance,  
g) balenú zmrzlinu,  
h) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky. 

 
(4) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1, 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
V prevádzkarňach a na predajných stoloch môžu na základe povolenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
predávať výrobky a poskytovať služby: 
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v danej oblasti podľa 

osobitných predpisov3, 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,  

b) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov4, 
c) fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe osvedčenia samostatne 

hospodáriaceho roľníka,  
d) fyzické osoby, ktoré predávajú svoje vlastné poľnohospodárske prebytky a 

preukážu sa  potvrdením obce o vlastníctve alebo o nájme poľnohospodárskej 
pôdy. 

 
                                                        
1 Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2 § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a  
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3 Zákon č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostensky zákon) v znení neskorších 
predpisov. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 105/1990 Zb. o 
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 
4 Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom  v znení 
neskorších predpisov. 
 



§ 4   
Povinnosti a zodpovednos ť správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca príležitostného trhu 

a) kontroluje u predávajúceho oprávnenie na podnikanie a povolenia hlavného 
mesta Slovenskej  republiky Bratislavy a mestskej častí na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach,  

b) kontroluje doklad o nadobudnutí tovaru,  
c) kontroluje používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
d) kontroluje a dbá na udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja 

výrobkov a poskytovania služieb i po skončení predaja,  
e) kontroluje a dbá na dodržiavanie trhového poriadku,  
f) zodpovedá za kontrolnú váhu, ktorá je umiestnená na viditeľnom, ľahko 

dostupnom mieste,  
g) zabezpečuje osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
h) umožňuje nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a 

predajného stola v čase ustanovenom na predaj,  
i) umiestňuje na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie 

pre kupujúcich i predávajúcich,  
j) usmerňuje prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  

(3) Správca je povinný vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou 
osobou, ktorá  

      nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§5  
Povinnosti predávajúcich 

 
Predávajúci je povinný 

a) označiť svoju prevádzkareň prípadne trhové miesto svojim obchodným 
menom, sídlom, resp. bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby 
zodpovednej za činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre 
spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia odpredávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie:  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. autorizovanú inšpekčnú knihu. 



§ 6 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  

 
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní 
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 

zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie  

 
Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dohodou v nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:              pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba:        10.00 h - 22.00 h 
 

§ 9  
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a nad poskytovaním 

služieb na trhových miestach vykonávajú: . 
a) Slovenská obchodná inšpekcia,  
b) mestská časť, 
c) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
d) poverení zamestnanci Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.   
(2) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 
 



príloha č. 11 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na nádvorí Starej radnice 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na nádvorí Starej radnice, ktoré je 

v správe Mestského múzea v Bratislave. 
(2) Nádvorie Starej radnice je určené na príležitostný trh v prenosných stánkoch 

s dočasným stanovišťom. 
(3) Správcom príležitostného trhu je Mestské múzeum v Bratislave, Radničná ul. č. 1, 

815 18 Bratislava. 
 

§ 2 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 

a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
b) medovníky, 
c) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
d) drobné pekárenské výrobky. 
e) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
f) hračky, 
g) knihy, 
h) sklo, porcelán a keramika, 
i) drobný tovar, 
j) papierenské výrobky.  

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2), 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné a psychotropné látky,  
h) lieky,  
i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,  
k) chránené rastliny, 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č.485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 



l) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb. 
 

§ 3  
Osoby oprávnené predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 

trhu 
 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný:  

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska, 
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu, 

 e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 
      kupujúcich i predávajúcich, 
 f)  usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým  poriadkom.  

(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 
ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
(1)  Predávajúci je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp.  

                                                        
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.  Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu    
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru, 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po  

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru, 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
 

§ 6  
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  

 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní 
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 

zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie  

 
Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dohodou v nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú            pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba v čase od 15. apríla do 15. októbra kalendárneho roka je  10.00 h 
- 20.00 h 
Prevádzková doba v čase od 16. októbra do 14. apríla kalendárneho roka je  10.00 h 
- 19.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovou mieste. 

  
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 12  
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh v horárni Horský park 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh v horárni Horský park, ktorý je v správe 

Nadácie Horský park. 
(2) Správcom príležitostného trhu je Nadácia Horský park so sídlom Majakovského 

13, 811 03 Bratislava. 
 

§ 2 
Druhy predávaných výrobkov  

 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať: 

a) ovocie a zeleninu, 
b) vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 

v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou, 
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. zberateľské predmety, 
3. hračky,  
4. knihy a tlačoviny, 
5. drobný tovar. 

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2), 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky  
                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 



 
Na príležitostnom trhu môže na základe povolenia mestskej časti predávať: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie 
a spôsob nadobudnutia tovaru preukazuje potvrdením príslušného miestneho, 
mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, 
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 
sebou. 
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný:  

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim  

a návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny  

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
3. formu a spôsob predaja výrobkov, 
4. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových 

a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami 
medzi sebou, 

e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre  
kupujúcich i predávajúcich,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
(1)  Predávajúci je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim menom a bydliskom,  
b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 

priebežnú kontrolu správnosti váženia odpredávaných tovarov,  
c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané,  
e) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,  
f) nerealizovať predaj na zemi,  
g) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. povolenie na predaj výrobkov,  
2. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 

plochu.  
 

§ 6  
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  



 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 

a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou 
v nájomnej zmluve. 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhovým dňom je prvá sobota v každom mesiaci kalendárneho roka. 
 
Prevádzková doba                       od 10.00 h do 18.00 h. 
 

§ 9  
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov 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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
na trhovom mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 13 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok 
pre  príležitostný trh 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 za 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, so sídlom 
Kýčerského 7, 811 05 Bratislava, IČO: 35 772 735. 

 
§ 2 

Rozsah a druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na trhovisku možno predávať: 

a) ovocie a zelenina, 
b) sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 

výrobcami), 
c) slepačie vajcia, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru, 
d) pekárenské a  cukrárenské   výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru, 
e) mäso  a mäsové výrobky, podľa  podmienok  stanovených  orgánom  

potravinového dozoru, 
f) mliečne výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového 

dozoru, 
g) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu, potraviny,      
h) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 

vlastníka alebo správcu pozemku, 
i) čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb, 

vydanom príslušnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva SR, 
j) pestované šampiňóny a pestovanú hlivu ustricovú, 
k) kvety, 
l) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 



m)  starožitnosti,  
n) dennú a periodickú tlač, 
o) potravu pre zvieratá,                     
p) spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky,   
q) textilné a odevné výrobky a obuv, 
r) domáce potreby, 
s) elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky, 
t) vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 

v primeranom množstve občanmi medzi sebou. 
(2) Výrobky uvedené pod písm. n) až t) je možné predávať len v stánkoch s trvalým 

stanovišťom a v nedeľu na príležitostných trhoch i na trhových stoloch. 
(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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
f) geneticky modifikované potraviny 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na trhovisku 

 
(1) Na trhovisku môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky  a 

poskytovať služby: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba 

z iného členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení 
podnikať, potvrdeného  príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením podľa 
predpisov v krajine svojho sídla, fyzické a právnické osoby oprávnené na 
podnikanie podľa osobitných predpisov, 

c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov, 
d) osoba, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej 

produkcie a spôsob nadobudnutia tovaru preukazuje potvrdením príslušného 
miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, 

e) fyzické osoby predávajúci vlastné použité výrobky alebo tovar v primeranom 
množstve medzi sebou. 



 
§ 4 

Práva a povinnosti správcu 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) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu, 
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 (napr. číslo trhového stola), 
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) a 

e), 
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi  
g) kontrolu váženia. 

 (3) Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska, alebo inému orgánu dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb, 
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) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb, 
e) doklad o nadobudnutí tovaru, 
f) autorizovanú inšpekčnú knihu.         

                                                                         
§ 5 

Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  
 
(1) Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dvoma spôsobmi: 

a) nájomnou zmluvou uzavretou na obdobie 1 roka alebo 
b) denným poplatkom. 

 



(2) Výška nájomného za predajné zariadenie a výška denného poplatku je určená na 
obdobie 1 roka, a to každoročne vždy  k 1. marcu  príslušného roka v cenníku 
trhoviska.   

(3) Výška nájomného za prenájom plochy je určená denným poplatkom, a to na 
obdobie 1 roka, každoročne vždy  k 1. marcu  príslušného roka v cenníku 
trhoviska.  

(4) Prenosné zariadenia sa na trhovisku neprenajímajú.  
 

§ 6 
Trhové dni a predajný čas 

 
 
Príležitostné trhy sú:  nedeľa    
Predajný čas a prevádzkový čas:  8,00 - 13,00 hod. 
 

§ 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 si po sebe prenajaté 
predajné zariadenie či prenajatú plochu. Po skončení prevádzky trhoviska 
zabezpečuje Správca trhoviska 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 hl. 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. 

 
§ 9  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 14 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Trhový poriadok 

pre  príležitostné podujatie Dni majstrov na Bratis lavskom hrade 
 

         § 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostné podujatie (trh) Dni majstrov na 

Bratislavskom hrade. Podujatie sa koná na Bratislavskom hrade, ktorý je 
v správe Národnej rady SR v Bratislave. 

(2) Areál Bratislavského hradu je určený na príležitostné podujatie (trh), ktoré sa 
koná každoročne prvý septembrový víkend.  

(3) Správcom príležitostného podujatia (trhu) je organizácia ÚĽUV, štátna 
príspevková organizácia, Obchodná 64, 811 06 Bratislava.          

 
        § 2 
                                 Druhy predávaných  výrobkov  a poskytovaných služieb 
 

(1) Na príležitostnom podujatí (trhu) je povolené predvádzať tradičné výroby a 
predávať výrobky, ktoré vyberie sám správca (organizátor) ÚĽUV z produkcie 
účastníka (výrobcu).  

(2) Ide o tradičné ľudovoumelecké výrobky z rôznych materiálov (drevo, koža,   
       keramika, kov, prírodné pletivá, tkaniny, výšivky, čipky a iné).  
(3) Na príležitostnom podujatí (trhu) možno predávať jedlá a nápoje určené na 

priamu konzumáciu na mieste. 
  
       § 3 

Práva a povinnosti  správcu príležitostného trhu 
 

(1) Správca (organizátor) príležitostného podujatia (trhu) je povinný a oprávnený: 
a) vytvoriť podmienky na dodržanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť prevádzkyschopné osobné hygienické zariadenie prístupné 

účastníkom a návštevníkom príležitostného trhu, 
c) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje 

pokyny správcu,  
d) kontrolovať u účastníka udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas akcie 

a po jej ukončení. 
(2) Správca (organizátor) uzatvára s každým účastníkom podujatia Zmluvu       

o spolupráci, poskytne mu bezodplatne miesto na predvádzanie a technické 
pomôcky nevyhnutné k vykonávaniu požadovanej výroby (stánok - stôl, stoličku, 
prívod elektrického prúdu, vodu).  

(3) Správca (organizátor) si vyhradzuje právo na výber prezentovaných výrobkov   
         účastníkov v záujme udržania vysokej kvality podujatia. 

  



 
§ 4 

Povinnosti ú častníkov príležitostného trhu  
    

(1) Účastník (výrobca) je povinný: 
a) dodržiavať trhový poriadok, 
b) udržiavať miesto predvádzania a predaja výrobkov v čistote a po skončení           

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, v stave, v akom ho 
prevzal.   

(2) Účastník (výrobca) sa zaväzuje, že pre organizátora vykoná dvojdňové        
predvádzanie výroby tradičných remesiel vo vopred určenom termíne.  

(3) Účastník (výrobca) sa zaväzuje vykonať uvedenú činnosť osobne a bez 
odmeny.  

(4) Účastník podujatia si na vlastné náklady zabezpečí a na miesto predvádzania  
dopraví ukážky tradičných výrobkov, materiál a nástroje na predvádzanie  
výroby a predaj. 

    5.   Účastník je povinný dbať na príkazy a pokyny správcu (organizátora). 
 

§ 5 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  

 
(1) Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní: 

a) dodržiavať trhový poriadok, 
b) dodržiavať pokyny správcu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou), 
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojím 

konaním  neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§ 6 
Trhové dni a prevádzkový čas 

 
         Trhový deň: sobota, nedeľa. 
         Predajný a prevádzkový čas: 10,00 – 18,00 h. 
 

§ 7 
Orgány dozoru 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predvádzania a predaja výrobkov a nad    
      poskytovaním služieb na podujatí (trhu) vykonávajú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) mestská časť, 
c) Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, 
d) poverení zamestnanci správcu (organizátora) podujatia, 
e) správca Bratislavského hradu. 

(2) Orgány dozoru môžu zakázať predvádzanie a predaj výrobkov a poskytovanie     
služieb na príležitostnom podujatí (trhu) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá 
bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

  



 
§ 8  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 



príloha č. 15 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Trhový poriadok 

pre príležitostný trh v areáli Ministerstva pôdohos podárstva SR 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Trhový poriadok platí pre priestranstvo určené na príležitostný trh na Dobrovičovej 

ul. 12 (ďalej len „trhovisko“) parc. č. 8943/2  v k. ú. Staré  Mesto. 
(2) Trhoviskom sa rozumie účelovo vyčlenený priestor s predajnými a obslužnými 

zariadeniami. 
(3) Správcom trhoviska je fyzická alebo právnická osoba, ktorú jeho správou poveril 

majiteľ príležitostného trhu - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava (ďalej len “ministerstvo“). 

 
 

§ 2 
Druh a čas trvania príležitostného trhu 

 
(1) Príležitostný trh na trhovisku  sa koná ako: 
     a)    Veľkonočný trh,  
     b)    Vianočný trh. 
(2) Termín konania jednotlivých trhov je  

a) Veľkonočný trh v čase veľkonočných sviatkov medzi 15. marcom a 30.aprílom 
kalendárneho roka, 

b) Vianočný trh v čase medzi 7. decembrom a 21.decembrom kalendárneho 
roka. 

 
§ 3 

Druhy predávaných výrobkov 
 

(1) Na trhovisku  je povolené predávať 
a) potraviny 

a) sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami), 

b) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
c) medovníky, 
d) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny, 
e) pečené gaštany, 
f) varená kukurica, 
g) pukance, 
h) mliečne výrobky a syry, 
i) pekárenské výrobky. 

 



 
b) ostatný tovar 

a) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
b) hračky, 
c) knihy, 
d) audio a video nosiče, 
e) sklo, porcelán a keramika, 
f) kvety, 
g) textilné a odevné výrobky, 
h) drobný tovar, 
i) papierenské výrobky. 
 

(2) 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, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 konzumných rýb. 
 

§ 4 
Osoby oprávnené predáva ť výrobky  a poskytova ť služby na príležitostnom 

trhu 
 

Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 
 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri1), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2), alebo osoba 

z iného členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení 
podnikať, potvrdeného príslušného orgánu alebo čestným vyhlásením podľa 
predpisov v krajine svojho sídla,  

c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3). 
 

§ 5 
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhovisk a  

 
Správca trhoviska je povinný 
                                                        
1) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
3) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov.  



a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim  

a návštevníkom trhoviska, 
c) vyzvať každého  porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

správcu, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení  
 prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. autorizovanú inšpekčnú knihu, 

e) umožniť nájomcovi počas doby prenájmu užívanie prevádzkarne a predajného 
stola v čase ustanovenom na predaj,  

f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom,  
g) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá 

nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§ 6 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

(1) Predávajúci je povinný 
a) označiť svoje predajné zariadenie4), 
b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 

priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov, 
c) dodržiavať trhový poriadok, 
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru5), 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané, 
f) zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu, 
h) nerealizovať predaj na zemi, 
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie 

1. doklad o oprávnení na podnikanie,  
2. povolenie na predaj výrobkov, 
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie, 
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru, 
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor, 
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny, 
7. doklad o nadobudnutí tovaru. 

 
§ 7 

Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska 
 

Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní 

                                                        
4) § 15 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
5) zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 



a) dodržiavať trhový poriadok, 
b) dodržiavať pokyny správcu, resp. vedúceho trhoviska, 
c) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzoval práva a povinnosti osôb. 
 

§ 8 
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenia 

 
Nájomné za predajné zariadenie sa určuje dohodou v nájomnej zmluve. 
 
 

§ 9 
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú  
a) v čase Veľkonočných trhov a Letných trhov    pondelok  až   štvrtok 
                                                                               11.00 h – 20.00 h 
b) v čase Vianočných trhov                                   pondelok  až  piatok 
                                                                               11.00 h -  21.00 h.   
   
 

 
§ 10 

Orgány dozoru 
 

(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov 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 na trhovisku fyzickej alebo 
právnickej osobe, ktoré bez povolenia predáva na trhovom mieste. 

 
§ 11 

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 
 



príloha č. 16 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Chorvátskej ulici 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Chorvátskej ulici parc. č. 21860, 

ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky) 
7. športové potreby 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 
12. papierenské výrobky,  



13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 
v primeranom množstve 
fyzickými osobami  medzi sebou. 

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho: 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



1.  povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi 
sebou, 

8. autorizovanú inšpekčnú knihu, 
   

e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie 
pre kupujúcich i predávajúcich,  

f)    usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  
 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 
ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 

 
§5 

Povinnosti predávajúcich 
 
(1)  Predávajúci je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 

plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru , 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 



a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 17 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Jakubovom námestí 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Jakubovom námestí parc. č. 21773, 

ktoré je v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky) 
7. športové potreby 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 



12. papierenské výrobky,  
13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 

v primeranom množstve fyzickými osobami  medzi sebou. 
 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi 
sebou, 

8. autorizovanú inšpekčnú knihu, 
e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 

kupujúcich i predávajúcich,  
f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  

 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 
ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 

 
§5 

Povinnosti predávajúcich 
 
(1)  Predávajúci je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 

plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru , 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 

a) dodržiavať trhový poriadok,  



b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§ 7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  



príloha č. 18 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Panenskej ulici 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Panenskej ulici parc. č. 21543/1 

(úsek od Štetinovej ulice po Hodžovo námestie), ktorá je v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 

(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky) 
7. športové potreby 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 



12. papierenské výrobky,  
13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 

v primeranom množstve 
fyzickými osobami  medzi sebou. 

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



d) kontrolovať u predávajúceho 
1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi 
sebou, 

8. autorizovanú inšpekčnú knihu,      
e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 

kupujúcich i predávajúcich,  
f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  

 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 

ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
(1)  Predávajúci je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 

plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru , 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 



a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10  

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 
 
 
 



príloha č. 19 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Šafárikovom námestí 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Šafárikovom námestí parc. č. 

8898/1, ktoré je v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
(3) Správcom príležitostného trhu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len “mestská časť“). Správu 
príležitostného trhu môže mestská časť zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky) 
7. športové potreby 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 
12. papierenské výrobky,  



13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 
v primeranom množstve fyzickými osobami  medzi sebou. 

 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi 
sebou, 

8. autorizovanú inšpekčnú knihu,      
e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 

kupujúcich i predávajúcich,  
f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  

 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 

ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
(1)  Predávajúci je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú  

plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a  

pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru, 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 

a) dodržiavať trhový poriadok,  



b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10 

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 



 

príloha č. 20 
 
k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh na Námestí SNP pred budovou S tarej tržnice 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Námestí SNP pred budovou Starej 

tržnice parc. č. 21335/10, ktoré je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky  Bratislavy. 

(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 

(3) Správcom príležitostného trhu je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej aj „mesto“). Správu príležitostného 
trhu môže mesto zveriť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má 
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska. 

 
§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávať 
     a) potraviny  

1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými 
výrobcami),  

2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, 
3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinového dozoru), 
4. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy 

(veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,   
5. pečené gaštany a pečené zemiaky, 
6. varenú kukuricu, 
7. pukance, 
8. balenú zmrzlinu, 

     b) ostatný tovar  
1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 
2. hračky, 
3. knihy a tlačoviny, 
4. kvety, 
5. audio a video nosiče, 
6. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky) 
7. športové potreby 
8. sklo, porcelán a keramiku, 
9. textilné a odevné výrobky, 
10. drobný tovar, 
11. kozmetika a drogériový tovar, 



 

12. papierenské výrobky,  
13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky 

v primeranom množstve fyzickými osobami  medzi sebou. 
 
(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávať 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky1), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje2); zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) geneticky modifikované potraviny, 
g) jedy, omamné 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 predáva ť výrobky a poskytova ť služby na príležitostnom 
trhu 

 
Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri3), 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4) alebo osoba 

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) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5).  
 

§ 4   
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a 

návštevníkom trhoviska,  
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, 

správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh, 
d) kontrolovať u predávajúceho 

                                                        
1) Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
2) §1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
5) Napr. na základe Osvedčenia samostatne hospodáriacich roľníkov vydaného v zmysle § 12a až § 
12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 



 

1. povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach, 
2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, 
3. doklad o nadobudnutí tovaru, 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
5. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení 

prevádzky, 
6. formu a spôsob predaja výrobkov, 
7. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi 
sebou, 

8. autorizovanú inšpekčnú knihu,      
e) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 

kupujúcich i predávajúcich,  
f) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.  

 
(2) Správca môže vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, 

ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
(1)  Predávajúci je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. 
bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,  

b) nevystavovať tovar pred používanou váhou a umožniť tak kupujúcemu 
priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,  

c) dodržiavať trhový poriadok,  
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu a vydať doklad o kúpe tovaru. 
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,  
h) nerealizovať predaj na zemi,  
i) predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie  

1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,  
2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú 

plochu,  
4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  
5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,  
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,  
7. doklad o nadobudnutí tovaru , 
8. autorizovanú inšpekčnú knihu. 

 
§ 6  

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu  
 
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní: 

a) dodržiavať trhový poriadok,  



 

b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu 

kúpnej zmluvy dohodou),  
d) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 
 

§7  
Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenaja tú plochu  

 
Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou v 
nájomnej zmluve. 
 

§ 8  
Trhové dni a prevádzková doba 

 
Trhové dni sú:      pondelok - nedeľa 
 
Prevádzková doba je:       10.00 h - 22.00 h. 
 

§ 9  
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 
príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 
§ 10 

Platnos ť a účinnos ť trhového poriadku 
 
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013 s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


