Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Devín
č. 2/2018 zo dňa 23.04.2018
Trhový poriadok pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej
časti Bratislava- Devín

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ust. § 3 ods. 8 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 a čl. 55 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v znení dodatkov 1) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenie

Tento trhový poriadok určuje podmienky pri príležitostných trhoch a ambulantných
predajoch na trhovom mieste v Mestskej časti Bratislava - Devín a stanovuje práva a
povinnosti:
a) správcu príležitostných trhov a trhového miesta
b) návštevníkov a osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť (§ 2, zákona
č.455/1991 v úplnom znení) a vedia preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutých výrobkov
c) osôb, ktoré predávajú vlastné použité výrobky

§2
Všeobecné ustanovenia
(1) Miestom konania príležitostných trhov je:
a) asfaltová plocha pozemku parc. č. 958/12, k.ú. Devín pred Hotelom Hradná brána
označená ako časť „A“ (podľa špecifikácie v grafickej prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu)

b) priestor pod lipami na pozemku parc. č. 958/20, k.ú. Devín označený ako časť „B“
(podľa špecifikácie v grafickej prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu)
c) námestie pred Domom kultúry Devín (Rytierska ulica č. 2.)
(2) Trhovým miestom pre ambulantný predaj je:
a) asfaltová plocha pozemku parc. č. 958/12, k.ú. Devín pred Hotelom Hradná brána
označená ako časť „A“ (podľa špecifikácie v grafickej prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu)
b) priestor pod lipami na pozemku parc. č. 958/20, k.ú. Devín označený ako časť „B“
(podľa špecifikácie v grafickej prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu)

§3
Rozsah a druh povolených a zakázaných predávaných výrobkov
(1) Na trhovom mieste a na príležitostných trhoch v mestskej časti Bratislava- Devín možno
predávať:
a) potravinárske výrobky 1. ovocie a zelenina, 2. sušené ovocie, orechy a mandle, pukance,
jadierka, 3. slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín, 4. čerstvé jedlé huby po predložení osvedčenia o odbornej spôsobilosti
predávajúceho, 5. spotrebiteľsky balené sušené huby spracované v prevádzkarni, ktorá
spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, 6. pestované šampiňóny a hliva ustricová,
7. sudová kapusta, nakladaná a sterilizovaná zelenina, 8. chlieb, pečivo a iné pekárenské
výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, 9.
cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly
potravín, 10. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení po vydaní súhlasného
stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, 11. mäso, mäsové a údenárske
výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
12. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín, 13. konzumné ryby, chladená hydina, jahňatá, kozľatá, 14. živé
sladkovodné trhové ryby, 15. domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce
králiky, psy, mačky a drobné hlodavce na základe súhlasného stanoviska príslušného
orgánu veterinárnej správy, 16. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad
veterinárnej správy z miesta pôvodu potraviny, 17. lesné plodiny a suché plodiny, 18.
ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty, 19. víno a pivo,
20. liehoviny a destiláty na príležitostných trhoch, 21. medovníky a trdelníky, cukrová
vata, 22. byliny a koreniny čerstvé a sušené,
b) ostatné výrobky 1. kvety, sadenice a semená, ovocné a okrasné stromčeky, kríky a
priesady, 2. vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance, 3. remeselné a
umelecké výrobky a predmety, 4. ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie, 5. knihy,
denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel, 6. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 7. zberateľské predmety, 8.
výrobky zo skla, porcelán a keramika, 9. textilné a odevné výrobky, 10. obuv a kožená
galantéria, 11. iný spotrebný tovar (napríklad domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
výrobky spotrebnej elektroniky, bižutéria a šperky, papierenské výrobky, kozmetika,

drogériový tovar, športové potreby a hračky).
(2) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické
výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v
prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené
podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať
iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk a v pojazdných predajniach.
(3) Obmedzenie predaja spotrebných výrobkov podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné
predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
(4) Na trhovom mieste určenému k ambulantnému predaju a na príležitostných trhoch sa
zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť alebo literatúra podporujúca
extrémizmus, národnostnú, rasovú a náboženskú neznášanlivosť.
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov ,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na
predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov,
mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované
zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska
príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín ,
l)huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

§4
Správca príležitostného trhu a trhového miesta, práva a povinnosti
(1) Správcom trhového miesta je mestská časť Bratislava-Devín. Správcom príležitostných
trhov je mestská časť Bratislava_Devín alebo fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca
správu trhového miesta na zmluvnom základe.
(2) Správca trhového miesta a príležitostných trhov:

a) zabezpečuje dodržiavanie trhového poriadku pri predaji výrobkov,
b) kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv
na prenajatý priestor,
c) kontroluje oprávnenia na podnikanie v danej oblasti,
d) kontroluje doklady o nadobudnutí tovaru,
e) kontroluje používanie elektronickej registračnej pokladnice,
f) kontroluje označenie tovaru cenou,
g) nedovoľuje predávať tovar spôsobom "veľkoobchodu“,
h) zabezpečuje poriadkovú službu.

§5
Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch a pri ambulantnom predaji

a) predávať výrobky na prenosných predajných zariadeniach (pulty, stojany, kiosky)
a to okrem predaja vlastných použitých výrobkov,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c) používať elektronickú registračnú pokladňu,
d) udržiavať miesto predaja v čistote, po ukončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
f) na požiadanie predložiť doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz
totožnosti,
g) predložiť doklad o zaplatení dane za zaujatie verejného priestranstva,
h) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,
i) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, neobmedzovať práva a povinnosti iných
účastníkov príležitostných trhov,
j) predávajúci nesmie dať do podnájmu prenajatú plochu inému predávajúcemu,
k) rešpektovať zákaz manipulovania s otvoreným ohňom a dodržiavať predpisy požiarnej
ochrany.

§6
Určenie dane za zaujatie verejného priestranstva

a) Daň za zaujatie verejného priestranstva sa určuje na základe Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2012 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava Devín.
b) Zaujatie verejného priestranstva sa u správcu trhového miesta a príležitostných trhov
(mestská časť Bratislava- Devín) vybavujú v predstihu.
c) Správca trhového miesta a príležitostných trhov si vyhradzuje právo upraviť výšku

prenájmu a dane za zaujatie verejného priestranstva.

§7
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhového miesta a príležitostných trhov
a) Predajné dni, predajný a prevádzkový čas príležitostných trhov a stánkov s trvalým
stanovišťom v mestskej časti sa určujú v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 9:00 hod. do
21:00 hod.
b) Ambulantný predaj na trhovom mieste možno uskutočňovať v dňoch pondelok až nedeľa v
čase od 9:00 hod. do 21:00 h.
c) Starosta mestskej časti Bratislava- Devín môže v individuálnych prípadoch, ak to
vyžaduje záujem verejnosti, dni prevádzkovania trhových miest a príležitostných
trhov a čas predaja na nich upraviť inak.
d) Príležitostné trhy a ambulantný predaj musia rešpektovať nočný kľud po 22:00 hod.
v zmysle VZN č. 1/2010 Mestskej časti Bratislava- Devín.

§8
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku
(1) Správca trhového miesta a príležitostných trhov je povinný:
a) zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov na uskladnenie odpadu predajcov na
trhovom mieste a na mieste príležitostných trhov a zabezpečiť ich pravidelné
vyprázdňovanie,
b) po skončení príležitostného trhu vyčistiť a pozametať areál od odpadkov,
c) sprístupniť verejné toalety v blízkosti trhového miesta alebo príležitostného trhu a
udržiavať ich v čistote. Verejné toalety na Muránskej ulici sú prístupné počas
turistickej sezóny (máj- august) v dňoch utorok- nedeľa v čase od 10:00-18:00 hod.
V mesiacoch apríl, september, október sú verejné toalety sprístupnené v dňoch sobotanedeľa v čase od 10:00-18:00 hod. Mimo otváracích dní a hodín verejných toaliet sú
predávajúcim na trhovom mieste a predávajúcim počas príležitostných trhov
k dispozícií toalety v reštaurácii Thebener na ulici Muránska 30.

(2) Predávajúci sú povinní:
a) odkladať odpadky do pripravených kontajnerov,
b) dodržiavať hygienu pri predaji tovaru, ktorý si to vyžaduje.
c) parkovať zásobovacie vozidlá mimo priestorov trhového miesta

§9
Orgány dozoru a sankcie
(1)Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach vykonávajú:
a)
b)
c)
d)

Slovenská obchodná inšpekcia,
Okresný úrad Bratislava IV,
zamestnanci miestneho úradu z poverenia mestskej časti Bratislava – Devín,
mestská polícia,

(2) Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mestskej
časti Bratislava- Devín alebo správcu trhového miesta môže byť uložená pokuta do
výšky 17.000 EUR ( §12, ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.)
(3) Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na
trhovom mieste alebo na príležitostných trhoch bez povolenia mestskej časti, alebo
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný a ktoré nie sú mestskou
časťou na trhovom mieste určené na predaj, môže byť uložená pokuta až do výšky
17.000 EUR ( §12, ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.)
(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď orgány dozoru (§9 ods.1) zistili
porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov keď k porušeniu povinností došlo.
§10
Záverečné ustanovenie
(1) Na právne vzťahy, ktoré vznikli predajom výrobkov na príležitostných trhoch sa
primerane vzťahujú ustanovenia § 612 a § 627 Občianskeho zákonníka a § 1 a § 3
zákona č.634/92, ods.l a § 4 Obchodného zákonníka.

§ 11
Účinnosť trhového poriadku
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava- Devín.

Ing. Ľubica Kolková
Starostka MČ Bratislava- Devín
Zverejnenie dňa: 25.04.2018

