
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, december 2009 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady                 dňa 1. decembra 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa 8. decembra 2009 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2009, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
5/2005 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy 
a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2005 z 28. júna 
2005 a č. 5/2007 z 27. marca 2007 s účinnosťou od 1. januára 2010. 
______________________________________________________________ 

 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto odporúča prerokovať Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2009 podľa 
predloženého návrhu. 
 

 Zodpovedný:                        Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Monika Martinková 
vedúca referátu obchodu a služieb 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- úplné znenie VZN 
- dôvodovú správu 
 

 



Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2005 ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2005 z 28. júna 2005 a č. 5/2007 z 27. marca 2007 
s účinnosťou od 1. januára 2010. 



Dôvodová správa 
 
 

Nakoľko trhovisko na  Jedlíkovej ul. sa ruší a trhový poriadok je naviazaný na trhovisko, 
rušíme aj trhový poriadok k trhovisku. 



Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.   /2009 

 
z 8. decembra 2009  

 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne závazného nariadenia č. 5/2007 
 
 

 Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podl'a § 5 ods. 1 zákona 
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením Mestského zastupitel'stva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č.790/1998 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Čl. 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2005 ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne závazného nariadenia č.5/2007  sa 
mení takto: 

 
1. V § 1 ods.1 písm. a) bod 3. sa vypúšťa. 
2.   Príloha č. 4 - Trhový poriadok pre trhovisko na Jedlíkovej ulici sa vypúšťa. 
 
 

Čl.  2 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda  účinnosť 1. januára 2010. 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 
 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 8. decembra 2009 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva č.   /2009. 



Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  vyhlasuje  
úplné znenie 

 
Všeobecne záväzného nariadenia  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č.  5/2005 
 

z 28. júna 2005   
 

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

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2007 a č.  /2009  
 
 

 Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podl'a § 5 ods. 1 zákona 
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením Mestského zastupitel'stva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č.790/1998 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§1 
 

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

1. na Poľnej ulici,  
2. na Žilinskej ulici, 
 

b)  pre tržnice: 
           Stará Tržnica na Námestí  SNP, 
 
c)  pre 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 Žilinskej ulici, 

10. na Bratislavskom hrade, 
11.   v areáli Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Dobrovičovej ul. 12, 
 
 

d)   pre ambulantný predaj: 
      na komunikáciách I. až IV. triedy a na verejnom priestranstve. 



 
(2) Trhové poriadky uvedené v odseku 1 sú prílohou tohto všeobecne závazného   
      nariadenia a tvoria jeho neoddeliteľnú 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. 

(4) Správca ambulantného  predaja je povinný trhový poriadok zverejniť na úradnej tabuli a 
zabezpečiť, aby bol súčasťou vydaného rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia o podmienkach predaja a poskytovaní služieb  na trhových miestach mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2005. 

(5) Prevádzková doba pri ambulantnom predaji je určená ako všeobecná prevádzková doba1) 
v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h. 

 
§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne závazné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/1998 o 
trhových poriadkoch pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 3/1999, č. 
5/1999, č. 2/2000 a č.2 /2001. 
 

§ 3 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 82/2005 
dňa 28. júna 2005 a nadobudlo účinnosť 1. októbra 2005. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 schválilo Miestne zastupiteľstvo  uznesením č. 20/2007 
27. marca 2007 a nadobudlo účinnosť 15. apríla 2007. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2009 schválilo Miestne zastupiteľstvo  uznesením č.   /2009 8. 
decembra 2009 a nadobudlo účinnosť 1. januára 2010. 
 

                                                
1) § 3 ods. 1  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č.3/2007. 


