
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava Ružinov 

č. 18/1998 

zo d ňa 6.10.1998  

TRHOVÝ  PORIADOK 

pre trhoviská v správe S VPS Bratislava Ružinov 

na území Mestskej časti Bratislava Ružinov 

Miestne  zastupite ľstvo mestskej  časti Bratislava  Ružinov pod ľa 
ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 5 ods.l a 2 zákona č.178/98 Z.z.o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č.455/91 Zb o živnostenskom podnikaní / živnostenský  
zákon / v znení neskorších predpisov zákona  č.634/92  Zb.o ochrane  
spotrebite ľa  v znení neskorších predpisov, zákona č.274/1993 Z.z. o 
vymedzení pôsobnosti orgánov vo veci ochrany spotre bite ľa a všeobecne 
záväzného nariadenia m. č.Bratislava Ružinov Č.17/98 o úprave podmienok 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 
m.č. Bratislava Ružinov zo d ňa 6.10.1998 sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení:  

§ 1  

Všeobecné ustanovenia 

1/ Toto všeobecne  záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava 
Ružinov / ďalej len " nariadenie " / upravuje podmienky predaj a  
a poskytovanie  služieb na  trhoviskách mestskej  časti 
Bratislava Ružinov a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole 
dodržiavania tohto nariadenia.  

2/ Za trhoviská pre  účely tohto nariadenia sa považujú nekryté, alebo 
čiasto čne kryté priestranstvá trvalé vyhradené na   sústredený 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb v stánkoch s  trvalým 
stanoviš ťom, na prenosných predajných zariadeniach a v pojaz dných 
predajniach.  
Trhoviská v m. č. Bratislava Ružinov sú na uliciach : 
Mileti čova, Herlianska, Bachova, Pivo ňková, Kašmírska, 
Martin čekova, Bystrého, I.Horvátha, Pri Slovnafte.  

3/ Správu trhovísk uvedených v ods.2 vykonáva prísp evková orga-
nizácia zriadená Miestnym zastupite ľstvom Stredisko verejno-
prospešných služieb Bratislava Ružinov. Mlynské luh y 3 9 / ďalej 
len " správca trhoviska " /  821 05 Bratislava.  
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4/ Ur čenie priestranstva  trhovísk  uvedených  v ods.2 ob sahujú 
prílohy č.1 až 6 tohto nariadenia.  

§ 2 Práva a povinnosti 

správcu trhoviska 

1/ Toto nariadenie je povinný správca trhoviska zve rejni ť na 
vidite ľnom mieste trhovísk uvedených v § 1 ods.2 tohoto 
nariadenia.  

2/ Správca trhovísk Je povinný dodržiava ť povinnosti uvedené v § 5 
ods.1 až 7 VZN m. č. Bratislava Ružinov C. 17/1998 o úprave 
podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na  trhových 
miestach na území mestskej časti Bratislava -Ružinov  

3/ Správca trhovísk u predávajúcich kontroluje :  
a/ oprávnenie na podnikanie pod ľa osobitných predpisov 1 b/ 
povolenie starostu m. č.Bratislava Ružinov na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhovisku pod ľa zá-kona 2 c/ doklad o 
nadobudnutí tovaru d/ používanie elektronickej regi stra čnej 
Pokladnice pod ľa 

osobitných predpisov 2 e/ udržiavanie poriadku, hygieny a 
čistoty po čas predaja  

výrobkov a poskytovania služieb a po ich ukon čení f/ 
dodržiavanie trhového poriadku g/ pri predaji húb, osved čenie o 
znalosti húb.  

§3 Zákaz predaja 

výrobkov 

Na trhoviskách uvedených v § 1 ods.2 tohto nariaden ia sa 
zakazuje predáva ť :  

a/ zbrane a strelivo 4 
b/ výbušniny 5 a pyrotechnické výrobky 6 
c/ tla č a iné veci, ktoré ohrozujú mravnos ť

7 
d/ tabak a tabakové výrobky 8 s výnimkou stánkov so stálym  

stanoviš ťom na trhovisku Mileti čova ulica, e/ lieh, destiláty a 
spotrebite ľsky balené alkoholické nápoje  

s výnimkou stánkov so stálym stanoviš ťom na trhovisku Mile-  
ti čova ulica, f/ Jedy a 

omamné látky 9 g/ lieky 10 
h/ automobily, motocykle, ich sú čiastky a príslušenstvo í/ 
chránené    druhy živo čichov 11 a nebezpe čné živo číchy 12 j/ živé 
zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb 13 

zákaz sa nevz ťahuje na propaga čné predajné podujatia a zvody  
zvierat 14 organizované zväzmi a združeniami chovate ľov  
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k/ lie čivé rastliny  
1/ potraviny na osobitné výživové ú čely  

§ 4 Druhy 

predávaných výrobkov 

/1/ Na   trhoviskách v mestskej časti sa môžu predáva ť tieto vý-robky :  

a/ potravinárske výrobky  po dohode  s orgánmi potr avinového dozoru, 15 

1. ovocie  a zelenina /nie krájané / 
2. Južné ovocie, konzumné zemiaky, raj čiaky, hrozno a pod. 

len na   trhových stoloch a pri teplote ovzdušia 1 oC a vyššie.  
3. sušené ovocie len v stánkoch 
4. čerstvé huby  len  na  trhovisku Mileti čova  ul. ozna čené 

druhom, neporušené a nepokrájané 

5. sudová kapusta, 
6. ostatné potraviny  a krmivá pre zvieratá len  v stánkoch s 

trvalým  stanoviš ťom,  napojených  na  mestskú vodovodnú a 
kanaliza čnú sie ť a vybavených príslušným chladiacim zaria-dením 
podľa druhu sortimentu výrobkov po schválení prísluš-ný m orgánom 
pre ochranu zdravia 

7. konzumné ryby,  chladená hydina, jah ňatá, koz ľatá, slepa čie 
vajcia z vlastnej produkcie /prebytky / po stanoven í pod-mienok  
predaja  príslušného  orgánu  štátnej veterinárnej 
starostlivosti 

b/  ostatné výrobky  
1. kvety, 
2. knihy, denná a periodická tla č, 
3. drobné  umelecké  predmety   a  vlastné  drobné  remeselné 

výrobky. 
4 .    tabakové  výrobky  len  v  stánkoch  s  povolením  podľa 

osobitného zákona 24 na trhovisku Mileti čova ulica.  
5. destiláty a spotrebite ľsky balené alkoholické nápoje len v  

stánkoch s  povolením  pod ľa  osobitného zákona 24 na trhovisku 
Mileti čova ulica. 

6. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevn é výrobky, 
obuv. domáce  potreby,   elektronické  výrobky.   v ýrobky 
spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské v ýrobky, 
kozmetika, drogériový tovar. Športové potreby a hra čky len v 
stánkoch s trvalým stanoviš ťom. 

7. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lot érií. 

/2/ Obmedzenie predaja spotrebných výrobkov pod ľa odseku 1 písm.b/ bod 
6 sa nevz ťahuje na príležitostné trhy a propaga čné predajné akcie  
spojené s podporou predaja  a uvádzaním nových  
výrobkov na trh.  

/3/ V pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto  ú čelu a majú o tom 
rozhodnutie príslušného orgánu pre   ochranu zdravia sa môžu predáva ť 
poľnohospodárske a potravinárske  výrobky za  podmieno k  pod ľa  
osobitného predpisu, najmä : a/ priemyselne vyrában é zmrzlinové 
krémy  



b/ pekárenské výrobky, c/ 
cukrárenské výrobky, d/ mlie čne 
výrobky, e/ údenárske výrobky, f/ 
mrazené ryby a rybie výrobky. g/ 
grilované kur čatá a mäsa.  
h/ sezónne druhy po ľnohospodárskych produktov / zemiaky, meló-ny 

a pod./  

§5 Druhy poskytovaných 

služieb 

Na trhoviskách uvedených v § 1 ods.2 tohoto nariade nia Je možné 
poskytova ť nasledovné služby :  

a/ pohostinské a reštaura čné služby, rýchle ob čerstvenie a stra-
vovanie 17 

b/ brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov  

c/ k ľúčové služby  

d/ oprava dáždnikov  

e/ oprava a čistenie obuvi  

f/ holi čstvo a kaderníctvo  

g/ čistenie peria  

h/ zábavného, športového a kultúrneho charakteru / kolo-to če 
a iné atrakcie /  

1/ prípadne ďalšie, ktoré budú požadované m. č. Bratislava-
Ružinov  

§ 6 Trhové dni a čas prevádzky 

trhovísk 

1/ V letných mesiacoch  :  / apríl - september /  

pondelok až piatok   :      od  6.00 hod. do 19.00 hod. 
sobota               :      od  6.00 hod. do 14.00 hod.  

2/ V zimných mesiacoch  :  / október - marec /  

pondelok až piatok   :      od  6.00 hod. do 18.00 hod. 
sobota               :      od  6.00 hod. do 14.00 hod.  

3/ Predaj kvetov sa povo ľuje denne do 20.00 hod.  
v nede ľu             :      od 6.00 hod. do 18.00 hod.  

4/ V d ňoch uznaných štátnych sviatkov je predaj na trhovis kách 
zakázaný, okrem predaja kvetov. Predajný čas v týchto d ňoch je ako 
v nede ľu.  
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§7 

Osoby oprávnené predávať výrobky 
a poskytovať služby na trhoviskách 

Na trhoviskách môžu predáva ť výrobky a poskytova ť služby :  

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na   podnikanie pod ľa 

osobitných predpisov 18 a na   základe povolenia starostu mestskej 

časti  

b/  fyzické osohy predávajúce rastlinné a živo číšne výrobky z vlastnej 

pestovate ľskej alebo chovate ľskej  činnosti alebo lesné plody 19 po 

preukázaní vlastníctva  alebo iného práva k pôde  

§8 

Povinnosti predávajúcich na trhoviskách 

1/ Predávajúci na trhovisku je povinný :  

a/ ozna či ť svoje predajné zariadenie 20 - menom, adresou 
fyzickej osoby alebo názvom a sídlom právnickej oso by a 
osoby zodpovednej za prevádzku  

b/ dodržiava ť trhový poriadok trhoviska a ostatné podmienky pri 
predaji výrobkov  a poskytovaní služieb zákona číslo 178/98 
Z.z. a VZN m. č. Bratislava Ružinov č.17/1998 zo d ňa 6.10.1998,  

c/ predáva ť výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve  a 
umožni ť spotrebite ľovi prekontrolova ť si správnos ť týchto 
údajov 25 

d/ predáva ť výrobky a poskytova ť služby v predpísanej alebo  
schválenej  kvalite, ak je záväzne ustanovená  aleb o v kvalite 
ako uvádza 25 

e/ predáva ť výrobky a poskytova ť služby za ceny dohodnuté v 
súlade s cenovými predpismi 25 

f/ zrete ľne ozna či ť predávané výrobky a poskytované služby  
cenou  

g/ správne ú čtova ť ceny pri  predaji výrobkov  a poskytovaní 
služieb 25 

h/ používa ť elektronickú registra čnú pokladnicu pod ľa 
osobitných predpisov  



- 6 - 
i/ udržiava ť miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v  
čistote, po skon čení predaja zanech ť predajné miesto čisté a 
upratané  

j/ viest autorizovanú inšpek čnú knihu pod ľa osobitných predpi-sov 22 
mimo osôb uvedených v § 7 písm.b.  

k/ ak nie je zapísaný v evidencii samostatne hospod áriacich 
ro ľníkov, predáva ť vlastné po ľnohospodárske výrobky len v 
primeranom množstve  

1/ riadne informova ť o vlastnostiach predávaných výrobkov a 
charaktere poskytovaných) služieb, o spôsobe použit ia a údržbe 
výrobku, nebezpe čenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia 
alebo údržby, textilné výrobky ozna čova ť údajmi o zložení 
materiálu a údržbe, s oh ľadom na na povahu výrobku prikladá Ľ 
návod v slovenskom jazyku, 26 

m/vyda ť spotrebite ľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby 
s  uvedením  mena  predávajúceho,  adresy,  dátumu predaja, druhu 
výrobku alebo služby a zaplatenej ceny, 27 

n/neodstra ňova ť ani nemeni ť ozna čenie výrobkov uvádzané výrobcom, 
dovozcom alebo dodávate ľom 28 

o/riadne informova ť spotrebite ľa o rozsahu podmienok a spôsobe 
uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb  / reklamácia 
/, kde možno reklamáciu uplatni ť, ako i vykonanie záru čných opráv, 
vydanie dokladu a prijatí reklamácie, spôsobe jej v ybavenia a to 
aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v cel om rozsahu, 29 

p/predáva ť výrobky slovenskej produkcie od 1.1.1999 s ozna čením " 
vyrobené na Slovensku " alebo " made in Slovakia ",  

r/ na žiados ť spotrebite ľa výrobok predvies ť,ak to povaha výrobku 
umožňuje,  

s/ v prípadoch  ustanovených zákonom,  riadne vypln i ť záru čný 
list 31 

t/ bali ť a predáva ť výrobky,  ak to povaha výrobku vyžaduje s 
ohľadom  na  hygienické  podmienky  a  charakter užiti a, v 
hygienicky nezávadných obaloch, pri čom vhodný obalový materiál 
na   zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.  

2/ Predávajúci je povinný správcovi trhoviska a org ánom dozoru 
predlož ť:  

a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na p redaj výrob-kov 
a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti  

b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení  
nájomného za predajné zariadenie, alebo predajnú pl ochu  
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c/ pri  predaji potravín  platný  zdravotný preukaz ,doklad o 
odbornej spôsobilosti a rozhodnutie prislušného org ánu na 
ochranu zdravia, ktorým sa povo ľuje príslušná Činnos ť.  

d/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudn utí pod ľa 

osobitného predpisu 23 

e/ pri predaji húb doklad o ich znalosti  

f/ doklad o nadobudnutí tovaru  

9/ inšpek čnú knihu 22 autorizovanú okresným úradom, ktorý vydal 

oprávnenie na podnikanie  

h/ doklad o vlastníctve alebo inom práve k po ľnohospodárskej pôde, 
ak predáva vlastné po ľnohospodárske výrobky a nie Je zapísaný 
do evidencie samostatne hospodáriacich ro ľníkov.  

§9 

Pravidlá prenajímania trhových zariadení 

1/ Prenájom trhových zariadení sa uskuto čňuje na   základe písomnej 
žiadosti, ktorej prílohou musí byt kópia živnostens kého listu, 
alebo koncesná listina,  výpis z  obchodného regist ra, alebo 
potvrdenie o vlastníctve pôdy a osved čenie o znalosti húb.  

2/ O podaných kompletných žiadostiach vedie správa trhoviska evidenciu 
žiadate ľov pod ľa Jednotlivých ponúkaných komodít predaja tovarov a  
poskytovaných služieb.  

3/ Prenájom trhových  zariadení sa  uskuto čňuje písomnou zmluvou medzi 
správcom trhoviska a žiadate ľom v zmysle § 663 a nasl. Ob čianskeho 
zákonníka a v zmysle  zásad o  prenájme trhových za riadení 
schválených Miestnym zastupite ľstvom.  

4/ Za   povolenie na jednorazový predaj  po ľnohospodárskych výrobkov 
fyzickej osoby, ktorá nie je zapísaná do evidencie samostatne 
hospodáriacich ro ľníkov sa pod ľa tohto nariadenia považuje doklad o 
zaplatení poplatku za   predajné miesto, vydaný správcom trhoviska po 
preukázaní vlastníctva alebo iného práva k po ľnohospodárskej pôde.  
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§10 Orgány dozoru 

a sankcie 

1/ Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia o podmie nkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestac h vykoná-vajú :  

a/ správca trhoviska  
b/ starostom mestskej časti poverení pracovníci miestneho  

úradu ktorí sa pri výkone kontrolnej činnosti preukážu  
služobným preukazom vydaným na tento ú čel,  

c/ príslušníci mestskej polície / 
ďalej len " orgány dozoru "  

2/ Oprávnenia iných dozorných, inšpek čných a iných kontrolných 

orgánov a ukladanie pokút pod ľa osobitných predpisov nie sú 

dotknuté.  

3/ Starosta mestskej časti Bratislava Ružinov môže uloži ť pokutu :  

a/ od 50,000 Sk do 500 000 Sk   správcovi trhoviska za  porušenie 
povinností § 5 odst.3 VZN č. 17/98  

b/ od 5.000,-  Sk do  500.000,- Sk  fyzickej, alebo  právnickej  
osobe, ktorá na trhovisku: 1/ predáva výrobky a pos kytuje služby na 

trhoviskách bez povolenia  

2/ predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný / § 3 /.  

3/ predáva výrobky, alebo poskytuje služby, ktoré n ie sú týmto  

nariadením ur čené.  

4/ Predávajúcemu,  ktorý  marí,  ruší  alebo  inak sťažuje výkon  

dozoru,  uloží  starosta  m. č. poriadkovú pokutu až do výšky  

50.000,- Sk a to aj opakovane. 33 

5/ Za menej závažné porušenie povinností pod ľa § 8 odst.l,  
písm. a,c,i, 1. tohto nariadenia môžu poverení prac ovníci miestneho 
úradu v blokovom konaní predávajúcim alebo osobám p oskytujúcim  
služby  alebo  ich  zamestnancovi uloži ť blokovú pokutu až do výšky 
5.000,- Sk. Na   blokové konanie pod ľa tohto nariadenia sa použijú 
ustanovenia osobitného predpisu. 34 

6/ Takto uložené pokuty sú príjmom mestskej časti.  

7/ f) Orgány dozoru a správca trhoviska môžu zakáza ť predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej 
osobe, ktorá na trhovisku predáva výrobky bez povol enia.  
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8/ Pokutu za porušenie tohoto nariadenia možno ulož i ť do Jedného roka 
odo d ňa, ke ď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najnes kôr 
však do  troch rokov odo d ňa,  ke ď k porušeniu povinností došlo.  

9. Pokutu nemožno uloži ť, ak bola za to isté porušenie povinností 
uložená pokuta pod ľa osobitných predpisov.  

10.Príslušníci mestskej polície a správca trhoviska  porušenia po-
vinností v tomto nariadení, zistených pri plnení sv ojich úloh, 
oznamujú príslušnému oddeleniu miestneho úradu.  

§ 11  

Záverečné ustanovenie 

Tento  trhový poriadok  nadobúda ú činnos ť  d ňom 1.11.1998  

Dňom nadobudnutia platnosti tohto nariadenia sa ruší platnos ť VZN 
m.č.Bratislava Ružinov č.21/1994 zo d ňa 21.4.1994.  

Prílohy : Ná črty trhovísk mestskej 
časti Bratislava Ružinov 
- prílohy 1 až 6  
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Vysvetlivky :  

1/§2 ods.2  zákona  č.513/1991 Zb.Obchodný  zákonník v znení 
neskorších predpisov  
Zákon č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní / živnostens ký 
zákon / v znení neskorších predpisov  

Zákon č.105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní ob čanov v  znení zákona 
č.219/1991 Zb. 2/Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon a č.455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní / živnostenský  zákon  /  v   znení neskorších 
predpisov 3/Zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  
v sústave územných finan čných  orgánov  v  znení neskorších predpisov  

Vyhláška Ministerstva financií SR č.55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia 
evidencie tržieb elektronickou registra čnou pokladnicou v znení 
neskorších predpisov  

 4/Zákon č.246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení zákon a 
č.284/1995 Z.z.  

 5/Zákon  č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o 
štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov  

 6/Vyhláška Slovenského banského úradu č.536/1991 Zb. o pyrotechnických 
výrobkoch  

 7/Zákon č.445/1990 Zb.,ktorým sa upravujú podmienky predaja  
a rozširovania tla če a iných vecí spôsobilých ohrozi ť mravnos ť 

 8/Zákon č.67/1997 Z.z. o ochrane nefaj čiarov  
 9/Nariadenie vlády SR  č.206/1988 Zb.o Jedoch a niektorých iných 

látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predp isov  
10/Zákon č.277/1994 Z.z.  o zdravotnej starostlivosti  
11/§ 5.24.26 a 29 zákona č. 287/1994 Z.z. ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov  
12/§ 8 ods.2 zákona č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat v znení 

neskorších predpisov  
13/  § 65 vyhlášky Federálneho  ministerstva po ľnohospodárstva a 

výživy č.121/1987 Zb. o zabezpe čovaní zdravotnej nezávadnosti 
živo číšnych produktov  

14/ § 8 zákona  č.87/1987 Zb.  o  veterinárnej starostlivosti v znen í 
zákona č.239/1991 Zb./ úplné znenie č.215/1992 Zb./  

15/§ 21 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov  

16/§ 36 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov.  
Zákon  č.152/1995  Z.z.  o   potravinách  v  znení  neskorš ích 
predpisov  
§ 74 písm.c/ a § 79 až 82 výnosu Ministerstva pôdoh ospodárstva SR a 
Ninisterstva zdravotníctva SR  20.mája 1996 č.981/1996-100 / 
oznámenie č.195/1996 Z.z. /  

17/Vyhláška MH SR č.125/1995 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia 
pohostinských prevádzkární a klasifika čné znaky na ich zara ďovanie do 
skupín a kategorizácia "ubytovacích zariadení a kla sifika čné znaky na 
ich zara ďovanie do tried  
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18/§ 2 ods.2 zákona č.513/91 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov  
Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení ne skorších  
predpisov 19/Zákon č.105/1990 Zb. o  súkromnom podnikaní v znení 

zákona  
č.219/1991 Zb.  
§ 2 ods.3 zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebite ľa v znení  
neskorších predpisov 20/§ 30 ods.1 až 5 zákona č.455/1991 Zb.o 

živnostenskom podnikaní  
v znení neskorších predpisov,  
§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite ľa v znení  
neskorších predpisov 21/§ 15 zákona 

č.18/1996 Z.z. o cenách  
§ 12 zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebite ľa v znení neskorších 
predpisov 22/§ 30 ods.6  zákona  č.455/1991 Zb. o  živnostenskom 
podnikaní  

v znení neskorších predpisov  
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.133/1994 Z.z. o inšpek čných  
knihách  
Zákon č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR 23/§ 5 ods.2 a 3  zákona 

č.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 24/§  54 až 57 zákona 
č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a  

stavebnom  poriadku  /  stavebný  zákon  /  v znení  neskorších  
predpisov 25/§ 3 zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebite ľa v znení 
neskorších predpisov 26/§ 9 odst.l, § 10 odst.l a §  11 zákona 
č.634/1992 Zb. o ochrane  
spotrebite ľa v znení neskorších predpisov 27/§ 14b zákona č.634/1992 
Zb.o ochrane spotrebite ľa v znení neskorších predpisov 28/§ 10 odst.2 
zákona č. 634/1992 Zb.o ochrane spotrebite ľa v znení  

neskorších predpisov 29/§   13 a § 19 zákona č.634/1992 Zb.o ochrane 
spotrebite ľa v znení  

neskorších predpisov 30/§ 15 odst.l zákona č.634/1992 Zb.o ochrane 
spotrebite ľa v znení  
neskorších predpisov 31/§ 620 a § 621 zákona č.40/1964 Zb. Ob čiansky 
zákonník 32/§ 17 zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebite ľa v znení 
neskorších predpisov 33/§ 24 odst.3 zákona č.634/1992 Zb.o ochrane 
spotrebite ľa v znení  

neskorších predpisov 34/§ 24 odst.4 zákona č.634/1992 Zb.o ochrane 
spotrebite ľa v znení  

neskorších predpisov  


