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Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 

č í s l o   51/1998 
zo dňa   8.9.1998 

 
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves . 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti  Bratislava - Karlova  Ves podľa zákona č. 178/1998 Z. z. 
o  podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, podľa § 15 odst. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR 
Bratislave, v znení neskorších predpisov sa uznieslo na svojom zasadaní dňa na tomto všeobecnom 
záväznom nariadení (ďalej len nariadenie)  
 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“). 
2. Za trhové miesto sa považuje trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. 
3. Za trhový priestor sa považuje aj nebytový priestor, ktorý nieje prevádzkarňou, ale fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 
4. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada mestská časť na ochranu verejného 

poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania 
služieb. 

 
 

§ 2 
Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj a poskytovanie služieb 
 
 
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta – trhovísk, tržníc a príležitostných trhov vydáva 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti, ktoré súčasne schvaľuje trhový poriadok trhového 
miesta. 

2. Povolenie na zriadenie trhového miesta – ambulantný predaj vydáva starosta mestskej časti . 
3. Povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste starosta mestskej časti. 
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§ 3 
Správca trhového miesta 

 
1. Správcom trhového miesta je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom 

nehnuteľnosti, na ktorej sa prevádzkuje trhové miesto alebo fyzická alebo právnická osoba  
vykonávajúca správu trhového miesta na zmluvnom základe alebo z poverenia vlastníka tejto 
nehnuteľnosti. 

 
§ 4 

Povinnosti správcu trhového miesta 
 

1. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok 
a predložiť ho na schválenie mestskej časti. Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na 
trhovom mieste. 

2. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového 
poriadku. 

3. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na 
trhových miestach. 

 
§5 

Druhy predávaných výrobkov 
 
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať : 

a) zbrane a strelivo 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 
d) tabak a tabakové výrobky 
e) lieh, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje 
f) jedy, omamné a psychotropné látky 
g) lieky 
h) automobil, motocykle, iné súčiastky a príslušenstvo 
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy 
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné 

predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov 
k) výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky 
l) mlieko a mliečne výrobky 
 

2. Na trhoviskách sa môžu predávať : 
 
a) ovocie a zelenina 
b) kvasená kapusta 
c) sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami 
d) slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru 
e) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom 

potravinárskeho dozoru 
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f) kvety 
g) včelie produkty 
h) knihy, denná a periodická tlač 
i) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety 
j) sklo, porcelán, keramika 
k) žreby 
l) spotrebný tovar výlučne v stánkoch s trvalým stanovišťom (1) 

 
3. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať : 

a) textilné výrobky, odevné výrobky a obuv 
b) domáce potreby 
c) elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky 
d) drobný tovar 
e) papierenské výrobky 
f) kozmetika  
g) drogériový tovar 
h) športové potreby 
i) hračky 
j) knihy 
k) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety 
l) vlastný použitý tovar 

 
4. Ambulantne sa môžu predávať : 

a) knihy, denná a periodická tlač 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 
d) balená a nebalená zmrzlina 
e) ovocie a zelenina  
f) kvety 
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 

 
5. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky podľa osobitného predpisu (2). 
6. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby : 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
c) oprava dáždnikov 
d) oprava a čistenie obuvi 
e) kľúčová služba 
f) čistenie peria 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/1/ §7 ods. 2 zák. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
/2/ § 36 zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov   
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§6 
 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 
 
1. Trhoviská 

Trhové dni platné pre trhoviská v mestskej časti sú pondelok – nedeľa. 
Prevádzkový čas na trhoviskách sa stanovuje : 
Pondelok – sobota                                  06.00 – 20.00 hod. 
Nedeľa                                                   06.00 – 18.00 hod. 

2. Príležitostný trh 
Za príležitostný trh sa považujú najmä sezónne trhy, vianočné trhy, jarmoky, hody . 
A/ ako príležitostný je povolené na trhovisku predávať povolené výrobky 2x do týždňa, 
v dňoch piatok a sobota 
B/ ostatné príležitostné trhy budú zriadené v dňoch a čase povolenom starostom mestskej 
časti Karlova Ves a schválenom v trhovom poriadku. 

3. Ambulantný predaj 
Miesto a čas predaja určí starosta v povolení na zriadenie trhového miesta. 
 
 
 

§7 
Orgány dozoru 

 
Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach vykonávajú : 
A/ Slovenská obchodná inšpekcia 
B/ Okresný úrad Bratislava IV 
C/ zamestnanci miestneho úradu mestskej časti Karlova Ves a mestskej polície. 

 
§8 

Sankcie 
 

 
1. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mestskej časti, 

alebo správcu trhového miesta za porušenie povinností uvedených v §3, odst. 4-6 tohto 
nariadenia a §5, odst. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Z. z. môže byť uložená pokuta od 50. 
000.- Sk do 500.000.-Sk. 

2. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom 
mieste bez povolenia mestskej časti, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, 
ktorých predaj je zakázaný a ktoré nie sú mestskou časťou na trhovom mieste určené na 
predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarní tržnice, 
v stánkoch s trvalým stanovišťom, môže byť uložená pokuta od 5.000.- Sk do 500.000.-Sk 

3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď orgány dozoru /3/ zistili porušenie 
povinností, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu povinností došlo. 
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4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
fyzickej, alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez 
povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

5. Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov 
a ukladanie pokút podľa osobitých predpisov. 

 
 

§9 
Záverečné ustanovenia 

 
Zrušuje sa : 
 
Všeobecné záväzné nariadenie č.28/1995 zo dňa 27.6.1995 o trhoviskách a ambulantnom 
predaji na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 

§10 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      Ing. Bystrík Hollý, v. r. 

                                                                         starosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/3/ § 12 odst.1 zák. č. 178/1998 Z.Z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní / 
živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. 
 


