Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
číslo 4/2016 zo dňa 29.6.2016
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy
na území Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves podľa § 6 ods.1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 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 v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vydávajú
a) Trhové poriadky pre príležitostné trhy a predaj na trhových miestach v Mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves:
1. príležitostné trhy v Základných školách na ulici Pavla Horova 16 a Ivana Bukovčana 3,
2. príležitostné trhy v Istra Centre na Hradištnej ulici 43 a Istrijskej 6,
3. príležitostné trhy na námestí Jána Kostru (Samove hry),
4. príležitostné trhy na Vápencovej ulici (Tradičný hodový trh),
5. príležitostné trhy na Hradištnej ulici (Vianočná ulička),
6. príležitostné trhy v OC Glavica na Eisnerovej 64 (Susedská burza),
7. ostatné trhové miesta na území mestskej časti,

Čl. 2
Trhový poriadok
1. Trhové poriadky pre miesta príležitostných trhov uvedené v čl. 1 tvoria prílohy tohto
nariadenia a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2. Správca príležitostného trhu je povinný príslušný trhový poriadok zverejniť na viditeľnom
mieste, zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na príležitostnom trhu.
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Čl. 3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 2/1998
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves zo dňa 16.07.1998

Čl. 4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 46/6/2016/2 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
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
na príležitostných trhoch v Základných školách na ulici Pavla Horova 16 a Ivana
Bukovčana 3 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Čl.1
Všeobecné ustanovenia
1. Trhový poriadok platí pre vyhradený priestor objektov Základnej školy na ulici Ivana
Bukovčana 3, Bratislava, a Základnej školy na ulici Pavla Horova 16, Bratislava, a určuje:
a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) práva a povinnosti predávajúcich,
d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
2. Príležitostnými trhmi sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj.
3. Správcom príležitostných trhov je Základná škola Ivana Bukovčana 3, na ulici Ivana
Bukovčana 3, 84108 Bratislava, IČO:31780865 a Základná škola Pavla Horova, na ulici Pavla
Horova 16, 84107 Bratislava, IČO:36067334 (spolu ďalej len „škola“) a to podľa miesta na
ktorom sa trhy konajú.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky:
a) textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
b) domáce potreby
c) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
d) knihy, audio a video nosiče,
e) sklo, porcelán a keramika,
f) papierenské výrobky, drogériový tovar a kozmetika,
g) športové potreby,
h) drobný tovar, ozdoby a dekorácie,
i) ozdobné vence, sviece a kahance,
j) hračky,
k) výrobky spotrebnej elektroniky.
2. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č.
178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch
Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov.
2. Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov a ostatné potrebné osvedčenia podľa druhu predávaných výrobkov,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
f) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
g) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na príležitostných trhoch.
4. Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového
poriadku.
5. Správca príležitostných trhov:
a) je povinný zabezpečiť sociálne zariadenie pre trhovníkov,
b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku.
6. Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu príležitostných trhov.
7. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť :
a) Najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu oznámenie jeho konania
mestskej časti, pričom uvedie najmä:
1. Termín a čas konania príležitostného trhu,
2. Predajcu na príležitostnom trhu,
b) usporiadateľskú službu,
c) možnosť vyskúšania predávaných elektrických spotrebičov závislých na zdroji elektrickej
energie.
8. Správca príležitostného trhu môže podrobnosti o podmienkach predaja na príležitostnom trhu
upraviť v osobitnej zmluve s predávajúcim.
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Čl. 5.
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostnom trhu
1. Predávajúci najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu požiada Mestskú časť
Bratislava-Devínska Nová Ves o povolenie predaja na príležitostnom trhu, kde doloží najmä:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 1
2. Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
3. Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu,
c) doklad o nadobudnutí tovaru.
Čl. 6.
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia
Nájomné za prenajatú plochu stanoví škola v zmluve s predajcom.
Čl. 7
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní:
a) Dodržiavať trhový poriadok,
b) Dodržiavať pokyny správcu príležitostných trhov.
Čl. 8.
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
1. Príležitostný trh sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore objektu školy.

zákon NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
1
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2. Trhovými dňami sú všetky dni v roku okrem dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
v kalendárnom roku, pričom:
a) Prevádzkový čas je stanovený na čas od 08.00 hod. do 18.30 hod.
b) Predajný čas je stanovený na čas od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 2.
2. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú :
a) poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti,
b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Čl. 10.
Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. 11.
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta Mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

Mgr. Renáta Baloghová v.r.
riaditeľka ZŠ Ivana Bukovčana 3

Mgr. Miloš Marko v.r.
riaditeľ ZŠ Pavla Horova 16

§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
2
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Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
na príležitostných trhoch v Istra Centre na ulici Hradištná 43 a Istrijská 6 v Bratislave Devínskej Novej Vsi
Čl.1
Všeobecné ustanovenia
1. Trhový poriadok platí pre vyhradený priestor objektov Istra Centra na ulici Hradištná 43
a Istrijská 6, Bratislava, a určuje:
a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) práva a povinnosti predávajúcich,
d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
2. Príležitostnými trhmi sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj.
3. Správcom príležitostných trhov je Istra Centrum, Hradištná 43, 84107 Bratislava, IČO:
30810493.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky:
1. textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
2. domáce potreby
3. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
4. knihy, audio a video nosiče,
5. sklo, porcelán a keramika,
6. papierenské výrobky, drogériový tovar a kozmetika,
7. športové potreby,
8. drobný tovar, ozdoby a dekorácie,
9. ozdobné vence, sviece a kahance,
10. hračky,
11. výrobky spotrebnej elektroniky.
2. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č. 178/1998
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch
Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov.
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Čl. 4
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov.
2. Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov a ostatné potrebné osvedčenia podľa druhu predávaných výrobkov,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
f) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
g) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na príležitostných trhoch.
4. Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového
poriadku.
5. Správca príležitostných trhov:
a) je povinný zabezpečiť sociálne zariadenie pre trhovníkov,
b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku.
6. Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu príležitostných trhov.
7. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť :
a) najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu oznámenie jeho konania
mestskej časti, pričom uvedie najmä:
1. Termín a čas konania príležitostného trhu,
2. Predajcu na príležitostnom trhu,
b) usporiadateľskú službu,
c) možnosť vyskúšania predávaných elektrických spotrebičov závislých na zdroji elektrickej
energie.
8. Správca príležitostného trhu môže podrobnosti o podmienkach predaja na príležitostnom trhu
upraviť v osobitnej zmluve s predávajúcim.
Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostnom trhu
1. Predávajúci najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu požiada Mestskú časť
Bratislava-Devínska Nová Ves o povolenie predaja na príležitostnom trhu, kde doloží najmä:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením
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ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 3
2. Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
3. Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu,
c) doklad o nadobudnutí tovaru.
Čl. 6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia
Nájomné za prenajatú plochu stanoví Istra Centrum v zmluve s predajcom.
Čl. 7
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní:
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu.
Čl. 8
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
1. Príležitostný trh sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore objektu Istra Centra.
2. Trhovými dňami sú všetky dni v roku okrem dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
v kalendárnom roku, pričom:
a) Prevádzkový čas je stanovený na čas od 08.00 hod. do 18.30 hod.
b) Predajný čas je stanovený na čas od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 4.
2. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú :
a) poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti,
b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
zákon NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
4
§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
3
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Čl. 10
Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. 11
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta Mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

Rastislav Šimkovič v.r.
riaditeľ Istra Centra
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Príloha č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
na príležitostných trhoch na námestí Jána Kostru - Samove hry
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Trhový poriadok platí pre vyhradený priestor námestia Jána Kostru v Bratislave, a určuje:
a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) práva a povinnosti predávajúcich,
d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
2. Príležitostnými trhmi sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj.
3. Správcom príležitostných trhov je Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská
17/A, 84107 Bratislava, IČO: 00603392.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať tieto služby:
a) občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné
uskutočňovať iba v stánkoch alebo iných prevádzkach, ktoré sú na tento účel osobitne
vybavené a schválené rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva,
b) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení s výnimkou geneticky modifikovaných
potravín,
c) originálne balené mliečne výrobky, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich
uchovávanie na mieste predaja,
d) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených
výrobcov,
e) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady,
sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny,
f) čerstvé jedlé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup,
predaj a spracúvanie húb,
g) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste
pôvodu,
h) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny,
ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenia sa
rastliny môžu použiť ,
i) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu,
j) knihy, denná a periodická tlač,
k) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
predmety, hračky,
l) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky,
m) maľovanie na tvár, vozenie detí na poníkoch a organizovanie historických hier.
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2. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č.
178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch
Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov.
2. Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
h) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
i) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
j) doklad o nadobudnutí tovaru,
k) používanie elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov a ostatné potrebné osvedčenia podľa druhu predávaných výrobkov,
l) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
m) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
n) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na príležitostných trhoch.
4. Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového
poriadku.
5. Správca príležitostných trhov:
c) je povinný zabezpečiť sociálne zariadenie pre trhovníkov,
d) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku.
6. Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu príležitostných trhov.
7. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť :
a) najneskôr 30 dní pred termínom konania príležitostného trhu zverejnenie "Podmienok
príležitostného trhu",
b) usporiadateľskú službu.
16. Správca príležitostného trhu upraví podrobnosti o podmienkach predaja na príležitostnom trhu
v osobitných "Podmienkach príležitostného trhu" ktoré budú vopred zverejnené.
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Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostnom trhu
1. Predávajúci najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu požiada mestskú časť
Bratislava – Devínska Nová Ves o povolenie predaja na príležitostnom trhu, kde doloží najmä:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 5
Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
4. Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu,
c) doklad o nadobudnutí tovaru.
Čl. 6
Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu
Nájomné za prenajatú plochu stanoví správca "Podmienkach príležitostného trhu".
Čl. 7
Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska sú povinní:
a) Dodržiavať trhový poriadok,
b) Dodržiavať pokyny správcu príležitostných trhov.
Čl. 8
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
1. Príležitostný trh sa uskutočňuje na trávnatej ploche Námestia Jána Kostru.

zákon NR SR č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
5
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2. Trhovým dňom sú soboty v roku okrem dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
v kalendárnom roku, pričom:
c) Prevádzkový čas je stanovený na čas od 09.00 hod. do 21.00 hod.
d) Predajný čas je stanovený na čas od 13.00 hod. do 20.00 hod.
3. Presný dátum konania bude vopred zverejnený v "Podmienkach príležitostného trhu".
Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 6.
2. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú :
a) poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti,
b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Čl. 10
Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. 11.
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta Mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
6
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Príloha č.4
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
na príležitostných trhoch na Vápencovej ulici (Tradičný hodový trh)
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Trhový poriadok platí pre priestranstvo určené pre Tradičný hodový trh na Vápencovej ulici
v katastrálnom území Devínska Nová Ves, (Ďalej len „príležitostné trhy“) a určuje:
a) Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) Práva a povinnosti predávajúcich,
d) Práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
2. Príležitostnými trhmi sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj.
3. Správcom príležitostných trhov je Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves, Novoveská
17/A, 84310 Bratislava, IČO 00 603 392.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať tieto služby:
a) Potraviny:
1. Sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka spracované a balené oprávnenými výrobcami,
2. Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
3. Spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
4. Medovníky, trdelníky a cukrovinky,
5. Včelie produkty, pri vlastnej výrobe sa predávajúci preukáže dokladom veterinárnej
správy z miesta pôvodu potraviny,
6. Pečené zemiaky, varená kukurica, cukrová vata, lokše, pukance, zemiakové placky,
7. Pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom
potravinového dozoru),
8. Mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín,
9. Údenárske výrobky (klobásy, údené mäso, jaternice, slanina), (podľa podmienok
stanovených orgánom štátnej veterinárnej správy),
10. Hydinárske výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom štátnej veterinárnej
správy),
11. Víno, pivo, medovina,
12. Liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje.
b) Ostatný tovar:
1. Drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Knihy,
Audio a video nosiče,
Sklo, keramika, porcelán,
Minerály, polodrahokamy, liečivé kamene, bižutéria,
Okuliare, bižutéria a iný drobný spotrebný tovar,
Papierové výrobky, hračky, balóny
Výrobky z textilu a kože.

c) Ponúkané služby:
1. Prevádzkovanie technicko–zábavných zariadení a strelníc.
2. Prevádzkovanie hudobnej produkcie.
3. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č.
178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch
Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov.
2. Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov a ostatné potrebné osvedčenia podľa druhu predávaných výrobkov,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
f) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
g) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na príležitostných trhoch.
4. Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového
poriadku.
5. Správca príležitostných trhov:
a) je povinný zabezpečiť sociálne zariadenie pre trhovníkov,
b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku.
6. Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu príležitostných trhov.
7. Správca príležitostného trhu je povinný plniť si ohlasovacie povinnosti voči Hasičskému a
záchrannému zboru, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe, OO PZ SR a OkS MsP hl.m. SR Bratislavy-Dúbravka.
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Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostných trhoch
1.

Predávajúci najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu požiada Mestskú časť
Bratislava-Devínska Nová Ves o povolenie predaja na príležitostnom trhu, kde doloží najmä:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 7

2. Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný:
a) Označiť svoje predajné zariadenie,
b) Dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) Používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) Zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
f) Udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
3. Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov a orgánu dozoru:
a) Doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
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) Doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
4. Predávajúci je oprávnený vo vyhradenom čase pred začiatkom času predaja a po jeho ukončení
vojsť do priestoru trhoviska motorovým vozidlom za účelom dovozu a odvozu tovaru.
5. Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch sú povinné poskytnúť orgánom
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.
Čl. 6
Spôsob určenia platby za predajné zariadenia
Za umiestnenie predajného zariadenia sa platí miestna daň za zaujatie verejného priestranstva v zmysle
platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o miestnych
daniach.

zákon NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
7
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Čl. 7
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska sú povinní:
a) Dodržiavať trhový poriadok,
b) Dodržiavať pokyny správcu príležitostných trhov.
Čl. 8
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
1. Príležitostné trhy na Vápencovej ulici sa konajú ako Tradičný hodový trh.
2. Termín konania Hodových trhov je 7 týždňov po veľkonočných sviatkoch.
3. Trhové dni a prevádzková doba Hodových trhov:
a) Pondelok a Piatok v čase : 14.00 hod. do 21.00 hod.
b) Sobota a nedeľa v čase: 09.00 hod. do 22.00 hod.
Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 8.
2. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú :
c) Poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti,
d) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Čl. 10
Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. 11
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta Mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
8
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Príloha č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
na príležitostných trhoch pre Vianočné trhy (Vianočná ulička)
na Hradištnej ulici v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Trhový poriadok platí pre priestranstvo určené pre príležitostné Vianočné trhy – Hradištnú
ulicu v katastrálnom území Devínska Nová Ves, (ďalej len „príležitostné trhy“) a určuje:
a) Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) Práva a povinnosti predávajúcich,
d) Práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
2. Príležitostnými trhmi sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj.
3. Správcom príležitostných trhov je Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves, Novoveská
17/A, 84310 Bratislava, IČO 00 603 392.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať tieto služby:
a) Potraviny:
1. Sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, jadierka spracované a balené oprávnenými
výrobcami,
2. Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
3. Spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
4. Medovníky, trdelníky a cukrovinky,
5. Včelie produkty, pri vlastnej výrobe sa predávajúci preukáže dokladom veterinárnej
správy z miesta pôvodu potraviny,
6. Pečené gaštany, varená kukurica,
7. Pekárenské a cukrárenské výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom
potravinového dozoru),
8. Mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín,
9. Údenárske výrobky (klobásy, údené mäso, jaternice, slanina), (podľa podmienok
stanovených orgánom štátnej veterinárnej správy),
10. Hydinárske výrobky (podľa podmienok stanovených orgánom štátnej veterinárnej
správy),
11. Živé sladkovodné trhové ryby,
12. Víno, medovina,
13. Liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje.
b) Ostatný tovar:
1. Drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Knihy,
Audio a video nosiče,
Sklo, keramika, porcelán,
Minerály, polodrahokamy, liečivé kamene, bižutéria,
Vianočné ozdoby, živé a sušené kvety,
Papierové výrobky,
Výrobky z textilu,
Vianočné stromčeky.

2. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č.
178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch
Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca má právo výberu predávajúcich.
3. Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) Povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
c) Doklad o nadobudnutí tovaru,
d) Používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
e) Udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
f) Formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
g) Dodržiavanie trhového poriadku.
4. Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na príležitostných trhoch.
5. Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového
poriadku.
6. Správca príležitostných trhov:
a) Je povinný zabezpečiť sociálne vybavenie pre trhovníkov,
b) Zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku na trhovisku.
7. Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu príležitostných trhov.
8. Správca príležitostného trhu je povinný plniť si ohlasovacie povinnosti voči Hasičskému a
záchrannému zboru, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe, Obvodnému oddeleniu Policajného zboru SR a Okrskovej stanici
Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy-Dúbravka.
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Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostných trhoch
1. Predávajúci najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu požiada Mestskú časť
Bratislava-Devínska Nová Ves o povolenie predaja na príležitostnom trhu, kde doloží najmä:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 9
2. Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný:
a) Označiť svoje predajné zariadenie,
b) Dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) Používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) Zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
f) Udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
3. Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov a orgánu dozoru:
a) Doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
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) Doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
4. Predávajúci je oprávnený vo vyhradenom čase pred začiatkom času predaja a po jeho ukončení
vojsť do priestoru trhoviska motorovým vozidlom za účelom dovozu a odvozu tovaru.
5. Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch sú povinné poskytnúť orgánom
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
Čl. 6
Spôsob určenia poplatku za predajné miesto
Poplatok za predajné miesto alebo predajnú plochu stanoví správca v "Podmienkach príležitostného
trhu", ktoré budú vopred zverejnené najneskôr 30 dní pred konaním príležitostného trhu.
Čl. 7
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska sú povinní:
a) Dodržiavať trhový poriadok,
b) Dodržiavať pokyny správcu príležitostných trhov.
zákon NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
9
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Čl. 8
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
3. Príležitostné trhy na Hradištnej ulici sa konajú ako Vianočné trhy – Vianočná ulička.
4. Termín konania Vianočných trhov je v mesiaci december príslušného kalendárneho roka,
konkrétne dni budú stanovené vo vopred zverejnených "Podmienkach príležitostného trhu" .
5. Trhové dni a prevádzková doba Vianočných trhov:
a) Prevádzkový čas:
- Pondelok až Piatok v čase : 08.00 hod. do 22.00 hod.
- Sobota a nedeľa v čase: 09.00 hod. do 22.00 hod.
b) Predajný čas:
- Pondelok až Piatok v čase : 14.00 hod. do 21.00 hod.
- Sobota a nedeľa v čase: 10.00 hod. do 21.00 hod.
Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
3. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 10.
4. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú :
a) Poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti,
b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Čl. 10.
Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. 11.
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves

§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
10
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Príloha č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
na príležitostných trhoch Susedská burza v Bratislave–Devínskej Novej Vsi
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
4. Trhový poriadok platí pre vyhradený priestor objektu Obchodné centrum Glavica na Eisnerovej
ulici 64, Bratislava, a určuje:
a) druhy predávaných výrobkov,
b) práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) práva a povinnosti predávajúcich,
d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
5. Príležitostnými trhmi Susedskou burzou (ďalej len „Susedská burza“) sa rozumie predaj
a výmena výrobkov na priestranstve dočasne určenom na takýto účel.
6. Správcom Susedskej burzy je Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava, IČO: 00603392.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov
1. Na Susedskej burze je povolený sústredený predaj alebo výmena vlastných použitých výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
2. Na Susedskej burze je povolené predávať alebo vymieňať tieto výrobky:
a)
textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
b)
domáce potreby,
c)
drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
d)
knihy, audio a video nosiče,
e)
sklo, porcelán a keramika,
f)
papierenské výrobky,
g)
hudobné nástroje,
h)
športové potreby,
i)
drobný tovar, ozdoby a dekorácie, bižutéria,
j)
školské veci,
k)
hračky,
l)
hobby potreby, potreby pre záhradkárov.
2. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č.
178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 3
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Osoby oprávnené predávať a vymieňať výrobky na Susedskej burze
Na Susedskej burze môžu na základe povolenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves
predávať a vymieňať výrobky len fyzické osoby.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu Susedskej burzy
1. Správca Susedskej burzy je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov.
2. Záujemcovi Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vydá najneskôr tri dni pred konaním
akcie „Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste“ alebo „Oznámenie o zamietnutí
žiadosti“ v prípade, ak bude kapacita príležitostného trhu naplnená.
3. Správca Susedskej burzy je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na Susedskej burze,
b) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov po ich skončení,
c) formu a spôsob predaja výrobkov,
d) dodržiavanie trhového poriadku.
4. Správca Susedskej burzy vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového poriadku.
5. Správca Susedskej burzy:
a) je povinný zabezpečiť sociálne vybavenie pre trhovníkov,
b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku na trhovisku.
6. Správca Susedskej burzy je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý
nerešpektuje pokyny správcu Susedskej burzy.
Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na Susedskej burze
1. Záujemca o predaj je povinný podať „Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy“ mailom alebo osobne na
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava najneskôr 7 dní pred konaním akcie.
2. Povinnou náležitosťou podávanej žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním
predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve
a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je povinný používať elektronickú registračnú
pokladnicu na predaj výrobkov.
3. Predávajúci na Susedskej burze je povinný:
a) Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť
s uvedením času dokedy sú rezervované.
b) Predávajúci je povinný na trhovom mieste udržiavať miesto predaja v čistote, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
c) Predávajúci je povinný na trhovom mieste predložiť zástupcom orgánom dozoru
„Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste“ a preukaz totožnosti.
d) Predávajúci je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy SR
a VZN Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa vzťahujú na činnosť ním
vykonávanú.
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Čl. 6
Nájomné za predajné miesto
Nájomné za predajné miesto na Susedskej burze sa neplatí.
Čl. 7
Kupujúci a ostatní návštevníci Susedskej burzy
Kupujúci a ostatní návštevníci Susedskej burzy sú povinní:
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) dodržiavať pokyny správcu príležitostných trhov.
Čl. 8
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
1. Susedská burza sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore určenom správcom Susedskej burzy .
2. Trhovými dňami sú soboty okrem dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
v kalendárnom roku, pričom prevádzkový čas je stanovený na čas od 14.00 hod. do 18.00 hod.
3. Susedská burza sa koná 4x ročne a to v mesiacoch marec, jún, september a december.
Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 11.
2. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na Susedskej burze vykonávajú :
a) poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti,
b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Čl. 10
Správca Susedskej burzy nezodpovedá za škody vzniknuté na Susedskej burze predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. 11
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves

§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
11
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Príloha č. 7
k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves č. 4/2016 zo dňa
29.6.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti
Bratislava -Devínska Nová Ves
Trhový poriadok
príležitostného trhu (ostatné trhové miesta)
v Bratislave - Devínskej Novej Vsi
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Trhový poriadok platí pre trhové miesta náhodných trhových predajcov realizujúcich predaj
ambulantným spôsobom v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, a určuje:
a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) práva a povinnosti správcu príležitostného trhu,
c) práva a povinnosti predávajúcich,
d) práva a povinnosti kupujúcich a ostatných návštevníkov trhoviska.
2. Príležitostným trhovým miestom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj.
3. Správcom príležitostných trhových miest je Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves,
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00603392.
Čl. 2
Druhy predávaných výrobkov
1. Na trhových miestach je povolené predávať tieto výrobky :
a) ovocie a zelenina,
b) kvety, vence, kahance,
c) predaj mlieka a mliečnych výrobkov,
d) pekárenské výrobky,
e) vianočné stromčeky,
f) predvianočný predaj živých rýb,
g) košíky a iný prútený tovar,
h) kováčske výrobky,
2. Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria.
3. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR SR č.
178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky na príležitostných trhoch
Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves
predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov.
2. Správca príležitostných trhov je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov a ostatné potrebné osvedčenia podľa druhu predávaných výrobkov,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
f) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
g) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca príležitostných trhov vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na príležitostných trhoch.
4. Správca príležitostných trhov vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania trhového
poriadku.
5. Správca príležitostných trhov:
a) je povinný zabezpečiť sociálne zariadenie pre trhovníkov,
b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku.
6. Správca príležitostných trhov je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu príležitostných trhov.
7. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť najneskôr 7 dní pred termínom konania
príležitostného trhu oznámenie jeho konania mestskej časti, pričom uvedie najmä:
a. termín a čas konania príležitostného trhu,
b. predajcu na príležitostnom trhu,
c. usporiadateľskú službu,
d. možnosť vyskúšania predávaných elektrických spotrebičov závislých na zdroji
elektrickej energie.
8. Správca príležitostného trhu môže podrobnosti o podmienkach predaja na príležitostnom trhu
upraviť v osobitnej zmluve s predávajúcim.
Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostnom trhu
1. Predávajúci najneskôr 7 dní pred termínom konania príležitostného trhu požiada Mestskú časť
Bratislava-Devínska Nová Ves o povolenie predaja na príležitostnom trhu, kde doloží najmä:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa
taký doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa
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s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.12
2. Predávajúci pri príležitostnom predaji je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
3. Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných predajných miest a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu,
c) doklad o nadobudnutí tovaru.
Čl. 6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia
Nájomné za prenajatú plochu je určené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves o miestnych daniach v platnom znení.
Čl. 7
Druh, obdobie trvania, trhové dni
a prevádzková doba príležitostných trhov
1. Príležitostný predaj sa uskutočňuje na verejných priestranstvách Mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves, ktoré je určené v povolení na predaj.
2. Trhovými dňami sú všetky dni v roku okrem dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
v kalendárnom roku, pričom prevádzkový a predajný čas je stanovený na čas od 08.00 hod. do
20.00 hod.
Čl. 9
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolná činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach mestskej časti vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa
osobitného predpisu 13.
2. Na úrovni mestskej časti dozor a kontrolu na príležitostných trhoch vykonávajú :
c) poverení pracovníci Miestneho úradu mestskej časti,
d) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Čl. 10
Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch predávajúcim
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

zákon NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
13
§12 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.
12
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Čl. 11
Účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2016.

Milan Jambor v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves
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