
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 6/2008 
zo 16. decembra 2008 

o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mestskej časti Bratislava - Ružinov 

  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -  Ružinov podľa § 6 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 3 
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 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mestskej časti   

Bratislava - Ružinov (ďalej len „mestská časť“) upravuje podmienky  predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti, úlohy mestskej časti pri 
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru 
pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia. 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, 
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté  priestranstvo trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov  a poskytovanie služieb, 
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na  predaj výrobkov a poskytovanie  

služieb v prevádzkarňach1) a na prenosných predajných zariadeniach (stánkoch s 
dočasným stanovišťom, na predajných stoloch a iných prenosných zariadeniach), 

d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 
určenom na takýto predaj pri jednorazových i pravidelne sa opakujúcich hromadných 
podujatiach, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých 
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve 
fyzickými osobami medzi sebou, 

 
 
–––––––––––––––––––– 
1) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 



 2 

e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 
zariadeniach (predajné stoly, roznáškové koše a podobne), predaj v pojazdnej predajni a 
sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným 
stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na 
ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu2), 

f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý 
predávajúcemu hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (ďalej len „hlavné 
mesto“), mestskou časťou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie 
alebo postavený predávajúcim so súhlasom hlavného mesta, mestskej časti alebo správcu 
trhoviska. 

 
(2) Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový 
priestor, ktorý nie je  prevádzkarňou1), ale fyzická osoba alebo právnická osoba,  ktorá je jeho 
vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 
 
(3) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na 
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí 
k prevádzkarni. 
 
(4) Za trhové miesto sa podľa tohto nariadenia nepovažuje predajné zariadenie na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 
osobitného predpisu2). 
 
(5) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových  miestach musí vyhovovať 
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov 3). 

 
§ 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta 
a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 
(1) Povolenie na zriadenie trhoviska a tržnice v mestskej časti vydáva starosta mestskej časti 
po prerokovaní v miestnom zastupiteľstve4). 
 
(2) Povolenie na zriadenie príležitostného trhu a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste vydáva starosta mestskej časti, ktorý zároveň povoľuje predajný 
a prevádzkový čas4). Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na 
trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta. 
 
–––––––––––––––––––– 
2) § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších  predpisov.  
3) Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava 
druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
4) § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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(3) Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mestská časť prihliada na ochranu verejného 
poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov 
a poskytovania služieb a účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme. 
 
(4) Za povolenie na jednorazový predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej 
pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickej osoby, ktorá 
nie je zapísaná do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov5), sa podľa tohto nariadenia 
považuje doklad o zaplatení poplatku za predajné miesto vydaný správcom trhoviska po 
preukázaní vlastníctva alebo iného práva k poľnohospodárskej pôde. 
 

§ 4 
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

a ostatných trhových miest 
 
(l) Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe 
mestskej časti, vykonáva mestská časť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 
má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, a správa jej 
bola zverená mestskou časťou (ďalej len „správca trhoviska“). 
 
(2) Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2, za správcu 
trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ. 
 
(3) Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonávajú právnické osoby a fyzické 
osoby, ktoré sú ich prenajímateľmi. Ak je trhové miesto s ambulantným predajom na 
verejnom priestranstve, správu vykonáva mestská časť. 
 

§ 5 
Práva a povinnosti správcu trhoviska, 

tržnice a príležitostného trhu 
 

(1) Správca trhoviska je povinný pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh vypracovať v súlade 
s týmto nariadením trhový poriadok, ktorý mestská časť po jeho schválení vydá všeobecne 
záväzným nariadením6). Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na 
viditeľnom mieste. 
 
(2) Pre príležitostné trhy zriaďované podľa § 3 ods. 2 je správca trhového miesta povinný 
vypracovať a zverejniť trhový poriadok v súlade s týmto nariadením. 
 
(3) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie  trhového poriadku a podmienok 
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
 
(4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho7) 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa 
 
 
–––––––––––––––––––– 
5) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 
6) § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 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. v znení neskorších predpisov. 
7) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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osobitných predpisov8) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach (§ 3 ods. 2), 

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov9), 
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a 

po ich skončení, 
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi 
sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov 
posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných 
výrobkov. 

 
(5) Pri predaji potravinárskych výrobkov je správca trhoviska povinný od 
predávajúceho požadovať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného 
zdravotníctva. 
 
(6) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a 
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb. 
 
(7) Oprávnenie na podnikanie podľa odseku 4 písm. a) a doklad o nadobudnutí tovaru podľa 
odseku 4 písm. b) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými 
osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov 
z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín 
fyzickými osobami. 
 
(8) Správca trhoviska plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis10). 
 

§ 6 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

na trhových miestach 
 
Na trhových miestach sa zakazuje predávať 
a) zbrane a strelivo11) , 
b) výbušniny12) a pyrotechnické výrobky13), 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť14), 
d) tabak a tabakové výrobky15) s výnimkou uvedenou v § 7 ods. 1 písm. b) bod 5., 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje s výnimkou uvedenou v 

§ 7 ods. 1 písm. b) bod 6.; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na 
príležitostných trhoch, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky16), 
g) lieky17), 
 
 
–––––––––––––––––––– 
8) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
10) § 14b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené druhy živočíchov18), exempláre voľne žijúcich živočíchov19) a nebezpečné 

živočíchy20), 
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb20); zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody  zvierat20) organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov, 

k) chránené rastliny21), exempláre rastlín19) a invázne druhy rastlín22). 
 

§ 7 
Povolené druhy predávaných výrobkov 

na trhových miestach  
 
(1) Na trhových miestach v mestskej časti možno predávať 
a) po dohode s orgánmi štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín23) tieto 

potravinárske výrobky 
1. ovocie a zelenina, lesné plodiny,  
2. včelie produkty, 
3. sušené ovocie a sušené huby vyrábané a balené oprávneným výrobcom, 
4. čerstvé huby len na trhovisku Miletičova ulica, označené druhom, neporušené 

a nepokrájané, 
5. kvasená sudová kapusta, 
6. ostatné potraviny a krmivá pre zvieratá na príležitostných trhoch len na základe 

súhlasu príslušného orgánu verejného zdravotníctva, prípadne orgánu štátnej 
veterinárnej starostlivosti, na trhoviskách len v stánkoch s trvalým stanovišťom, 
napojených na mestskú vodovodnú a kanalizačnú sieť a vybavených príslušným 
chladiacim a technologickým zariadením podľa druhu a sortimentu výrobkov po 
schválení príslušným orgánom verejného zdravotníctva, 

7. konzumné ryby, chladená hydina, jahňatá, kozľatá, slepačie vajcia z vlastnej 
produkcie (prebytky) po stanovení podmienok predaja príslušným orgánom štátnej 
veterinárnej starostlivosti, 

b) ostatné výrobky 
1. kvety, ovocné a okrasné stromčeky, kríky a priesady, 
2. knihy, denná a periodická tlač, 
3. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
4. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií24) ,  
5. tabak a tabakové výrobky na trhovisku Miletičova ulica len v stánku, na ktorého 

zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu2), 
 
–––––––––––––––––––– 
11) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
12) Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 
13) Nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky. 
14) Zákon č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných výrobkov 
spôsobilých ohroziť mravnosť. 
15) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
16) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších 
predpisov. 
17) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. 
o reklame v znení neskorších predpisov. 
18)   Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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6. liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje na trhovisku 
Miletičova ulica len v stánku, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie 
podľa osobitného predpisu2), 

7. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce 
potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa 
môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na 
trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a 
v pojazdných predajniach. 

 
(2) Obmedzenie predaja spotrebných výrobkov podľa odseku l písm. b) bod 7. sa nevzťahujú 
na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na 
trh. 
 
(3) V mestskej časti sa ambulantne, s výnimkou pojazdných predajní, z potravinárskych 
výrobkov môže predávať len ovocie, zelenina, balená zmrzlina a výrobky uvedené v odseku 1 
písm. b) bod 1. až 4.. 
 
(4) V pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto účelu a majú o tom rozhodnutie 
príslušného orgánu verejného zdravotníctva, sa môžu predávať poľnohospodárske 
a potravinárske výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu25) 
a) priemyselne vyrábané zmrzlinové krémy, 
b) pekárenské výrobky, 
c) cukrárenské výrobky, 
d) mliečne výrobky, 
e) údenárske výrobky, 
f) mrazené ryby a rybie výrobky, 
g) grilované kurčatá a mäsá. 
 
(5) Ambulantný predaj výrobkov uvedených v § 7 sa pri cestách a diaľniciach v extraviláne 
mestskej časti, s výnimkou odstavných parkovísk mimo hlavných cestných a diaľničných 
ťahov a priestranstiev čerpacích staníc, zakazuje. 
 
–––––––––––––––––––– 
19)  
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 061, 3. 3. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 938/97 z 26. 
mája 1997 (Ú. v. ES L 140, 30. 5. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2307/97 z 18. novembra 1997 (Ú. v. 
ES L 325, 27. 11. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2214/98 z 15. októbra 1998 (Ú. v. ES L 279, 16. 10. 
1998) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1476/1999 zo 6. júla 1999 (Ú. v. ES L 171, 7. 7. 1999) v znení 
nariadenia Komisie (ES) č. 2724/2000 z 30. novembra 2000 (Ú. v. ES L 320, 18. 12. 2000) v znení nariadenia 
Komisie (ES) č. 1579/2001 z 1. augusta 2001 (Ú. v. ES L 209, 2. 8. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 
2476/2001 zo 17. decembra 2001 (Ú. v. ES L 334, 18. 12. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1497/2003 z 
18. augusta 2003 (Ú. v. ES L 215, 27. 8. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. ES L 284, 31. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 834/2004 z 
28. apríla 2004 (Ú. v. ES L 127, 29. 4. 2004). 
20)  Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
21)  § 33 a 34 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
22)  § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
23)  § 21 zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
24) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
25) § 34 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
§ 74 písm. c) a § 79 až 82 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 20.6.1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.). 
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§ 8 
Druhy poskytovaných služieb 

na trhových miestach 
 

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie  a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 
f) zhotovovanie pečiatok a vizitiek, 
g) fotografické služby, 
h) čistenie peria, 
i) zábavného, športového a kultúrneho charakteru (napríklad kolotoče a iné atrakcie), 
a ďalšie, na ktoré vydá osobitné povolenie starosta mestskej časti. 

 
§ 9 

Predajné dni a prevádzkový čas 
na trhoviskách 

 
(1) Na trhoviskách v mestskej časti sa uskutočňuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
nasledovne  
a) v letných mesiacoch (apríl - september) 

pondelok až piatok v čase od 6.00 hodín do 19.00 hodín 
sobota v čase od 6.00 hodín do 14.00 hodín, 

b) v zimných mesiacoch (október - marec) 
pondelok až piatok v čase od 6.00 hodín do 18.00 hodín 
sobota v čase od 6.00 hodín do 14.00 hodín, 

c) predaj kvetov sa uskutočňuje denne 
v čase od 6.00 hodín do 19.00 hodín. 

 
(2) Predajné dni a prevádzkový čas príležitostných trhov a ambulantných predajov budú 
určené v trhovom poriadku a v povolení vydanom podľa § 3 ods. 2. 
 
(3) Na trhoviskách v mestskej časti, s výnimkou predaja kvetov, sa v dňoch pracovného 
pokoja a štátom uznaných sviatkov predaj výrobkov a poskytovanie služieb zakazuje. 
 

§ 10 
Osoby oprávnené predávať výrobky 

a poskytovať služby na trhových miestach 
 
Na trhových miestach v mestskej časti môžu na základe povolenia mestskej časti predávať 
výrobky a poskytovať služby 
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov26), 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti 

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny27), 
 
–––––––––––––––––––– 
26) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov. 
 Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 27) Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 
na príležitostných trhoch k tomuto účelu zriadených7). 

 
§ 11 

Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste 
 
(l) Predávajúci na trhovom mieste je povinný 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných  predpisov28), 
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice, príležitostného trhu a platné právne 

predpisy, 
c) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov29), 
d) predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej  alebo schválenej kvalite, ak je 

záväzne ustanovená, a v kvalite ako uvádza29),  
e) predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými 

predpismi30) 
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou30), 
g) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb29), 
h) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov9),  
i) zabezpečovať hygienické podmienky predaja a poskytovania služieb, vrátane opatrení 

uložených príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva, dodržiavať osobnú hygienu 
a hygienu predaja, udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 
ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané31), 

j) predávať vlastný použitý tovar na príležitostných  trhoch k tomuto účelu zriadených len v 
primeranom množstve, 

k) ak nie je zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov, predávať rastlinné 
a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti 
alebo lesné plodiny len v primeranom množstve, 

l) riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a charaktere poskytovaných 
služieb, o spôsobe použitia a údržbe výrobku, nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho 
nesprávneho použitia alebo údržby, textilné výrobky označovať údajmi o zložení 
materiálu a údržbe, s ohľadom na povahu výrobku prikladať návod v slovenskom 
jazyku32), 

m) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby s uvedením mena 
predávajúceho, adresy, dátumu predaja, druhu výrobku alebo služby a zaplatenej ceny 33), 

n) neodstraňovať, ani nemeniť označenie výrobkov uvádzané výrobcom, dovozcom alebo 
dodávateľom34), 

 
 
–––––––––––––––––––– 
28)  § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
§ 15 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
29)  § 4 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
30)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
31) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.). 
32)  § 11, § 12 a § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
33)  § 16 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
34)  § 12 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
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o) riadne informovať spotrebiteľa o rozsahu podmienok a spôsobe uplatnenia zodpovednosti 
za vady výrobkov a služieb (reklamácia), kde možno reklamáciu uplatniť, ako i vykonanie 
záručných opráv, vydanie dokladu o prijatí reklamácie, o spôsobe jej vybavenia, a to aj 
vtedy ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu35), 

p) na žiadosť spotrebiteľa výrobok predviesť, ak to povaha výrobku umožňuje, 
q) v prípadoch ustanovených zákonom36), povinnosť riadne vyplniť záručný list, 
r) baliť a predávať výrobky, ak to povaha výrobku vyžaduje s ohľadom na hygienické 

podmienky a charakter užitia v hygienicky nezávadných obaloch, pričom vhodný obalový 
materiál na zabalenie výrobku uhrádza predávajúci37), 

s) mať pri sebe doklady uvedené v odseku 2. 
 
(2) Predávajúci7) na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 
trhového miesta s ambulantným  predajom (§ 4) a orgánu dozoru (§ 12 ods. 1) 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov 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 plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných  
trhoch, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu38), 
e) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 
g) doklad o vlastníctve alebo inom práve k poľnohospodárskej pôde, ak predáva vlastné 

poľnohospodárske výrobky a nie je zapísaný do evidencie samostatne hospodáriacich 
roľníkov.  

 
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach (§ 10 ods. 1 písm. b)) je 
povinná predložiť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1) na ich požiadanie doklad o nadobudnutí 
predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej 
ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o 
oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. 
 

§ 12 
Orgány dozoru a pokuty 

 
(l) Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú 
a) starosta mestskej časti, poverení zamestnanci miestneho úradu mestskej časti, ktorí sa pri 

výkone kontrolnej činnosti preukážu služobným preukazom vyhotoveným na tento účel, 
b) príslušníci mestskej polície. 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––– 
35) §18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
36)  § 620 Občianskeho zákonníka v znení neskorších  predpisov. 
37)  §17 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
38)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(2) Oprávnenia štátnych dozorných a inšpekčných orgánov a ukladanie pokút podľa 
osobitných predpisov39) nie sú týmto nariadením dotknuté. 
 
(3) Starosta mestskej časti môže uložiť pokutu do 16 596,95 eur 
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 

ods. 1 a 2) alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach 
v extraviláne mestskej časti (§ 7 ods. 5) alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností 
podľa § 5 ods. 1 až 3, 

b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na 
trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 2) alebo ktorá predáva na trhovom mieste 
výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú určené týmto nariadením na 
predaj (§ 7), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, 
v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred 
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených 
miest (§ 7) alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 
drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak 
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3. 

 
(4) Predávajúcemu, ktorý marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, uloží starosta mestskej 
časti poriadkovú pokutu až do 1 659,69 eur, a to aj opakovane40). 
 
(5) Uložené pokuty sú príjmom mestskej časti. 
 
(6) Orgány dozoru a správca trhoviska môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila 
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom 
mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11. 
 
(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie 
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 
 
(8) Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa 
osobitných predpisov39). 
 
(9) Správca trhového miesta a príslušníci mestskej polície porušenia povinností uvedených 
v tomto nariadení, zistené pri plnení svojich úloh, písomne oznamujú príslušnému miestnemu 
úradu mestskej časti. 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––– 
39) Napríklad zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
40) § 24 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších  predpisov. 
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§ 13 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 17/1998  

o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 6.10.1998. 
 

§ 14 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                            starosta 
 
  
  
  
 


