
1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

č. 3/2016 zo dňa 29.6.2016 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe samostatnej 

pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 

a podľa § 3 ods. 8 a § 7 ods. 1 zákona 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 (ďalej len 

„zákon o podmienkach predaja“) v spojení s čl. 55 Štatútu Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne  záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

a) trhové miesta na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len 

„mestská časť“), druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových 

miestach a určenie predajných dní, prevádzkového a predajného času trhových miest, 

b) technické, prevádzkové a estetické riešenia sezónnych stánkov a stánkov s trvalým 

stanovišťom. 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Pre účely prehľadnejšej orientácie v texte tohto nariadenia uvádza mestská časť vysvetlenie 

nasledovných základných pojmov, ktoré sú zo zákona priamo prevzaté:  

a) trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Trhovým 

miestom sa rozumie aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý 

nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný 

trh,  

b) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve 

dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy 

a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou, 

c) ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 

verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za 

prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 

zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu1). 

                                                             
1) § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
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d) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 

prevádzkou, ktorý je stavbou2) umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 

predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 

 

Čl. 3 

Technické, prevádzkové a estetické riešenie 

sezónnych stánkov a stánkov s trvalým stanovišťom 

 

Umiestnenie sezónnych stánkov a stánkov s trvalým stanovišťom je potrebné vopred 

konzultovať s architektom mestskej časti. Technické, prevádzkové a estetické riešenie 

stánkov môže upraviť starosta Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves svojim 

rozhodnutím, ktoré sa zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle. 

 

 

Čl.4 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov 

 a poskytovanie služieb pri príležitostných trhoch a ambulantnom predaji 

 

1. Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste je upravené v zákone o podmienkach predaja. Povolenie vydáva Mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves. 

2. Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta, na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhových miestach a príležitostných trhoch sa podáva na 

adresu: Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 

Bratislava, alebo naskenované dokumenty e-mailovou poštou mudnv@mudnv.sk. 

Mestská časť vydá povolenie na základe žiadosti o vydanie povolenia, ktorej súčasťou 

sú doklady stanovené v § 3 zákona o podmienkach predaja a v osobitných predpisoch. 

3. Miesto predaja pre ambulantný predaj na komunikáciách I. a II. triedy a na verejnom 

priestranstve celomestského významu v mestskej časti povoľuje Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava. 

4. Miesto predaja pre ambulantný predaj na komunikáciách III. a IV. triedy a na 

verejnom priestranstve miestneho významu v mestskej časti povoľuje v lehote do 5 

pracovných dní cestný správny orgán mestskej časti. 

5. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Povolenie na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach po splnení podmienok 

stanovených zákonom o podmienkach predaja vydáva mestská časť na základe 

žiadosti v lehote do 5 pracovných dní. 

6. Vzor žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie 

a samostatne hospodáriacich roľníkov je uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

7. Vzor žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste pre fyzické 

osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 

fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo 

jeho rozmnoženinou a fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z 

                                                             
2 § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
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vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny je uvedený 

v prílohe č. 2 nariadenia. 

8. Vzory čestných vyhlásení predajcu na trhovom mieste sú uvedené v prílohách č. 3 až 5 

tohto nariadenia. 

9. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie mestská časť 

nepovolila, je zakázaný. 

 

Čl. 5 

Trhové miesta 

 

1. Na území mestskej časti sú tieto trhové miesta: 

a) príležitostné trhy:  

- príležitostné trhy v Základných školách na ulici Pavla Horova 16 a na 

ulici Ivana Bukovčana 3,  

- príležitostné trhy v Istra Centre  na Hradištnej ulici 43 a Istrijskej 6, 

- príležitostné trhy na námestí Jána Kostru (Samove hry) – okolo Dňa Zeme, 

- príležitostné trhy na Vápencovej ulici (Tradičný hodový trh) – 7 týždňov po 

veľkonočných sviatkoch, 

- príležitostné trhy na Hradištnej ulici (Vianočná ulička) – december príslušného 

kalendárneho roka, 

- príležitostné trhy v OC Glavica na Eisnerovej 64 (Susedská burza) – spravidla 

4x ročne, v mesiacoch marec, jún, september a december, 

- ostatné trhové miesta na území mestskej časti. 

b) ambulantný predaj na verejných priestranstvách a iných ako verejných priestranstvách 

alebo v nebytových priestoroch, ktoré nie sú prevádzkarňou. 

  2. Trhovými dňami sa stanovuje pondelok až nedeľa, vždy v príslušnom kalendárnom  

týždni: 

- prevádzkový čas od 6:00 do 22:00 hodiny, 

- predajný čas od 7:00 do 21:00 hodiny. 
 

 

Čl. 6 

Správa príležitostného trhu a ostatných trhových miest 

 

1. Za správcu príležitostného trhu sa na účely tohto nariadenia považuje zriaďovateľ 

príležitostného trhu, alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu 

príležitostného trhu a ktorej bola správa príležitostného trhu zverená jeho 

zriaďovateľom. 

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti vykonáva 

mestská časť.  

3. Ak je trhovým miestom iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý 

nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný 

trh, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva 

alebo vlastník nebytového priestoru. 

 

Čl. 7 

Ďalšie ustanovenia 

 

1. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach a pri 

ambulantnom predaji sú uvedené v §10 zákona o podmienkach predaja. 
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2. Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu sú uvedené v § 5 zákona 

o podmienkach predaja. 

3. Povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pri ambulantnom predaji sú uvedené 

v §11 zákona o podmienkach predaja. 

 

 

Čl. 8 

Druhy povolených predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

na príležitostných trhoch 

 

 

1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať:  

a) potraviny: 

1. balené sušené ovocie, olejniny (najmä semená z maku siateho, ľanu siateho 

olejného, slnečnice ročnej, sezamu indického, tekvice obrovskej alebo tekvice 

obyčajnej), suché škrupinové plody (najmä vlašské orechy, lieskovce, pistácie, 

arašidy, oriešky kešu, brazílske paraorechy, sladké mandle)- balené v hygienicky 

nezávadných obaloch s označením názvu výrobku, výrobcu, zloženia, údaja 

o hmotnosti, dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti a informácie 

o spôsobe technologickej úpravy v súlade s osobitným predpisom3),  

2. potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení s výnimkou geneticky 

modifikovaných potravín,  

3. originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených 

výrobcov, cukrovinky, medovníky, trdelníky, vianočné oplátky,  

4. mäso a výrobky z mäsa v originálnom balení, údenárske výrobky (klobásy, 

údené mäso, jaternice, slanina), hydinárske výrobky len podľa podmienok 

stanovených orgánom štátnej veterinárnej správy,  

5. sladkovodné trhové ryby- na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy a za podmienok stanovených v osobitnom predpise4),  

6. včelie produkty a výrobky z medu- tento tovar musí byť bezchybný a zdravotne 

nezávadný, plnený do hygienicky nezávadných obalov s označením názvu 

výrobku, výrobcu, zloženia, údaja o hmotnosti/objeme, dátume spotreby, 

minimálnej trvanlivosti v súlade s osobitným predpisom5), 

7. mlieko a výrobky z mlieka v súlade s osobitnými predpismi6), 

8. čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

podľa osobitných zákonov- predávajúci musí byť držiteľom osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb, 

9. lesné plodiny, 

10. ovocie a zelenina, ktoré musia byť očistené a zbavené zeminy a zvädnutých 

častí, pričom ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené 

v debnách, košoch, prípadne vyložené na dostupnom mieste pre zákazníka, 

                                                             
3) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, 

jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich 

4) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z. z. o 

produktoch rybolovu a výrobkoch z nich 

5) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 41/2012 o mede 

6) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-

100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky 

z mlieka, nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj 

a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka 

a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkam 
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11. pečené gaštany, pečené a smažené zemiaky a zemiakové špirály, varená 

kukurica, zemiakové placky, zemiakové lokše, palacinky,   

12. pukance, cukrová vata, 

13. balená zmrzlina,  

14. všeobecne známe liečivé rastliny a koreniny- plnené do hygienicky nezávadných 

obalov s označením názvu výrobku, výrobcu, zloženia, údaja o hmotnosti, 

dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti za podmienky, že nebudú 

označené ako liečivé rastliny,  

15. nealkoholické nápoje- spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu konzumáciu 

na mieste,  

16. liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 

17. pivo, víno, medovina- spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu konzumáciu 

na mieste. 

Predávajúci potraviny uvedené v bode 1.-4. a v 7. musia mať k činnosti vydané súhlasné 

rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva, 

 

b) ostatný tovar 

1. poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (kvety živé, 

sušené, umelé, priesady, ozdobné kry, semená a pod.),  

2. knihy, denná a periodická tlač, pohľadnice, audio a video nosiče, 

3. drobné umelecké a drobné remeselnícke výrobky z dreva, kovu, textilu, skla, 

keramiky, porcelánu, slamy, papiera a pod., okuliare a bižutéria, 

4. kožené výrobky, remenárske výrobky, vrátane kožušín a výrobkov z nich,  

5. sezónne, úžitkové a ozdobné drobné predmety (ozdobné vence, sviece, kahance) 

ozdoby a dekorácie (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke 

zosnulých alebo iným príležitostiam), 

6. vianočné stromčeky,  

7. minerály, polodrahokamy, liečivé kamene, 

8. obrazy, 

9. balóny, hračky, 

10. hoby potreby, potreby pre záhradkárov, 

11. hudobné nástroje, 

12. spotrebné výrobky, najmä textil, odevy, obuv, domáce potreby, papierenské 

výrobky, kozmetika, drogériový tovar, 

13. vlastné použité výrobky v primeranom množstve fyzickými osobami medzi 

sebou,  

14. výrobky spotrebnej elektroniky za podmienok stanovených v zákone7),  

15. športové potreby za podmienok stanovených v zákone8). 

 

 

2. Na príležitostných trhoch je možné poskytovať tieto služby: 

a) oprava a čistenie obuvi, tašiek a koženej galantérie, 

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

c) oprava dáždnikov, 

d) kľúčové služby, 

                                                             
7) § 7 ods. 2 zákona 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 
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e) čistenie peria, 

f) drobné remeselné práce,  

g) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj jedál 

a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste je možné uskutočňovať iba 

v stánkoch alebo iných prevádzkach, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené a 

schválené orgánom verejného zdravotníctva, 

h) služby zábavného a kultúrneho charakteru, (napr. kolotoče, strelnice, cirkus 

a podobné atrakcie), 

i) prevádzkovanie hudobnej produkcie, 

j) maľovanie portrétov, fotografovanie, 

k) maľovanie na tvár,  

l) jazda na koni, vozenie detí a dospelých na poníkoch a iných zvieratách, 

m) organizovanie historických hier, 

n) historické a umelecké remeslá, 

o) výkup použitých vecí (napr. starý nábytok, perie, kožky, železo a pod.) 

3. Predaj potravín a pokrmov je možné vykonávať len ak sú dodržané základné požiadavky 

na priestorové, hygienické, teplotné a manipulačné podmienky, určené pri umiestňovaní 

potravín na trh, ktoré vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ 

č.852/2004 o hygiene potravín, zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov, Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12.4.2006, ktorým sa vydáva hlava potravinového 

kódexu SR a pri predaji občerstvenia i vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

Trhové miesto musí byť vybavené okrem iného napr. prívodom pitnej vody, 

zabezpečením odstraňovania odpadu, ale aj dostupnými záchodmi pre predávajúcich 

v potravinárskych prevádzkach /stánkoch/ a pre návštevníkov. Pri ambulantnom predaji 

potravín je možné akceptovať, buď najbližšie dostupné záchody v primeranom počte, 

ktoré sú hygienicky vybavené /umývadlo s prívodom pitnej vody, tekuté mydlo, 

zariadenie na osušenie rúk alebo hygienický prostriedok na utretie rúk a uzavretá nádoba, 

papierové utierky/ alebo dočasné prenosné záchody. Dočasné prenosné záchody musia 

byť takisto vybavené umývadlom s prívodom pitnej vody, bezpečným zberom odpadovej 

vody z umývadla a splaškov záchodu, tekutým mydlom, jednorazovými utierkami na 

utretie rúk a nádobou na použité papierové utierky. 

4. V trhových poriadkoch je možné predaj niektorých výrobkov a poskytovanie niektorých 

služieb obmedziť.  

 

Čl. 9 

Ambulantný predaj 

 

1. Na území mestskej časti možno ambulantne predávať komodity definované v § 9 zákona 

o podmienkach predaja. 

2. Na ambulantný predaj potravín sa vzťahuje čl. 8 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, okrem 

predaja alkoholických nápojov. 
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Čl. 10 

Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

 

Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním 

služieb na trhových miestach mestskej časti podľa toho nariadenia vykonávajú orgány 

dozoru príslušné podľa osobitného predpisu, na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu 

vykonávajú: 

a) poverení zamestnanci miestneho úradu mestskej časti, 

b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 

Čl. 11 

Sankcie 

 

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia je možné ukladať sankcie v zmysle zákona o 

podmienkach predaja. 

2. Výnos pokút uložených mestskou časťou podľa ods. 1 je príjmom mestskej časti. 

 

 

Čl. 12 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

2/1998 zo dňa 30. júna 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy 

a ambulantný predaj v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

 

 

Čl. 13 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 46/6/2016/1 zo dňa 29. júna 2016 

a nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2016. 

 

 

 

 

 

Milan Jambor v.r. 

        starosta mestskej časti 

       Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Príloha č. 1 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  

 
Obchodné meno / názov a sídlo / miesto podnikania:  

.......................................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................................................................... 

IČO: ...............................................................     DIČ: .......................................................... 

Telefón: ......................................................... e-mail: ................................................................ 

Miesto predaja: .......................................................................................................................... 

Rozmer stánku: dĺžka ................. m,       šírka ..................... m,        výška ................... m 

 

Dátum predaja:.......................................................................................................................... 

Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné 

plodiny: 

□ áno    □ nie 

 

V Bratislave, dňa ....................................  ............................................................. 

                 meno, priezvisko, podpis 

 

Prílohy: 
1. Ak je žiadateľom fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) oprávnená na podnikanie podľa osobitných 

predpisov - fotokópia oprávnenia na podnikanie. 

2. Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti alebo lesné plodiny - čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú 

z jeho vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, alebo že ide o lesné plodiny.  

3. Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti- fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného oprávnenia, ktorý potvrdzuje právny vzťah 

k pozemku, na ktorom uskutočňuje žiadateľ vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť. 

4. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných 

predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje.  

5. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej 

pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo 
fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podľa § 7a 

ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že 

žiadateľ nie je  povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú 

pokladnicu alebo VRP. Vo fotokópii potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP žiadateľ neuvádza 

(vymaže) údaje o login–e a hesle. 



9 

 

Príloha č.2 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  

 

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Dátum narodenia ......................................................................................................................     

Telefón: ......................................................... e-mail: ................................................................ 

Miesto predaja: .......................................................................................................................... 

Rozmer stánku: dĺžka ................. m,       šírka ..................... m,        výška ................... m 

 

Dátum 

predaja:....................................................................................................................................... 

Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné 

plodiny: 

□ áno    □ nie 

 

 

V Bratislave, dňa ....................................  ............................................................. 

                 meno, priezvisko, podpis 

 

Prílohy: 
1. Ak je žiadateľom fyzická osoba (FO) predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že 

všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, alebo že 

ide o lesné plodiny.  

2. Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti-fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného oprávnenia, ktorý 

potvrdzuje právny vzťah k pozemku, na ktorom uskutočňuje žiadateľ vlastnú pestovateľskú alebo 

chovateľskú činnosť. 

3. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných 

predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje.  

4. Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 

registračnú pokladnicu. 
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Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu 

alebo virtuálnu registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb z nasledovných dôvodov:*)  

o § 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

o § 2 písm. j) – neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. 

o § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje 

na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení, 

o § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z.– povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje 

na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).  

 

V ...................................................................,  dňa ........................................................... 

 

 

.....................................................................                        ..................................................... 

         meno, priezvisko (čitateľne)                                                podpis žiadateľa 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Podpísaný/a (meno a priezvisko): 

...................................................................................................................................................... 

 

trvale bytom: .......................................................................................................................... ......  

 

dátum narodenia: ....................................................... 

súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

V ...................................... dňa ........................... 

 

 

 

.....................................................................                        ..................................................... 

        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa 

*) nehodiace preškrtnite 
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Príloha č. 4 

Čestné vyhlásenie 
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste 

 

 

 

Podpísaná/ý:     ........................................................................................................................... 

 

 

trvale bytom (ulica, mesto): ....................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste: 

 

.......................................................................................................................................................  

pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej/chovateľskej činnosti.  

 

 

V ...................................................................,  dňa ........................................................... 

 

 

.....................................................................                        ..................................................... 

        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Podpísaný/a (meno a priezvisko): 

..................................................................................................................................................... 

 

trvale bytom: ................................................................................................................................  

 

dátum narodenia: ....................................................... 

súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

V ...................................... dňa ........................... 

 

.....................................................................                        ............................... ...................... 

        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa 
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Príloha č.5 

Čestné vyhlásenie 
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhovom mieste 

 

 

Podpísaná/ý:     ............................................................................................................................. 

 

 

trvale bytom (ulica, mesto): ......................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste: 

 

....................................................................................................................................................... 

sú originálom diela / jeho rozmnoženinou*). 

 

 

V ...................................................................,  dňa ........................................................... 

 

 

.....................................................................                        ..................................................... 

        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa 

 

 

 

*) nehodiace preškrtnite 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Podpísaný/a (meno a priezvisko): 

................................................................................................................................... 

 

trvale bytom: ........................................................................................................ ........................  

 

dátum narodenia: ....................................................... 

súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

V ...................................... dňa ........................... 

 

.....................................................................                        ..................................................... 

        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa 


