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Návrh uznesenia: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporúča 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača  č. .../2021, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie 

služieb ambulantným spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 
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Dôvodová správa: 

 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava-Rača, 

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným 

spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača ruší VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 

4/2008, ktoré bolo schválené UZN 284/18/11/08/P s účinnosťou od 10.12.2008 a ktorým sa 

zrušilo VZN č. 7/1998 z 27.7.1998, predkladáme na základe správy z kontroly aktuálne 

platných VZN MČ Bratislava – Rača kontrolórkou mestskej časti Bratislava – Rača, a to 

z dôvodu potreby novelizácie viacerých ustanovení v súvislosti s prijatými novelami zákona 

č. 178/1998 Z. z. od roku 2008 do súčasnosti ako aj z dôvodu aktualizácie na súčasné potreby 

mestskej časti a jej obyvateľov. 

 

Nové VZN spresňuje definíciu zariadení pre ambulantný predaj, a to tak, že 

ambulantným predajom nie sú zariadenia, na ktorých zriadenie sa vyžaduje stavebné 

povolenie.  Mestskej časti tiež ukladá dbať pri povoľovaní ambulantného predaja na verejný 

záujem, účelnosť, bezpečnosť, verejný poriadok a kultúrnosť predaja. V predošlom VZN 

podobné kritériá pre povoľovanie ambulantného predaja neboli riešené. 

 

Nové VZN tiež ruší presné vymedzenie úzkeho rozsahu tovarov a služieb, ktoré bolo 

možné predávať formou ambulantného predaja a dáva pri ambulantnom predaji možnosť 

slobodnej voľby prevádzkovateľom pri výbere tovarov a služieb, pričom tento rozsah je 

obmedzený iba zakázanými tovarmi. Ustanovenie o zakázaných tovaroch zároveň reflektuje 

na vinohradnícky charakter mestskej časti, preto, s ohľadom na udržanie verejného poriadku, 

z alkoholických nápojov zakazuje len lieh a destiláty.  

Aktualizované sú aj ustanovenia týkajúce sa príloh k žiadosti o povolenie 

ambulantného predaja, a to najmä v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy (overenie 

povolenia na podnikateľskú činnosť), s používaním registračnej pokladnice alebo virtuálnej 

registračnej pokladnice a zväčšuje rozsah spôsobov preukázania vzťahu k pozemku. 

 

V článku 3 je aktualizovaný zoznam zakázaných tovarov a služieb, ktorý korešponduje 

s aktuálnou právnou úpravou v zákone č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na vypustenie neopodstatneného obmedzenia rozsahu tovarov a služieb na úzko 

vymedzený sortiment, je presné vymedzenie zakázaných tovarov a služieb zásadné.  

S prihliadnutím na súčasné spoločenské potreby a súčasné životné nároky ako aj 

intenzívnejší komunitný život v rámci mestskej časti, v novom VZN je rozšírený rozsah 

letného prevádzkového času pre ambulantný predaj, a to z pôvodných 7.00 hod. – 20.00 hod. 

na 07.00hod. – 21.30 hod., takáto úprava zároveň neznevýhodňuje ambulantný predaj s inými 

prevádzkami, napr. prevádzkami letných terás, ktorých prevádzkovú dobu rieši iné VZN. 

Nové VZN v čl. 5 dopĺňa medzi osoby oprávnené vykonávať ambulantný predaj aj 

osoby, ktoré sú autormi výrobkov, diela alebo rozmnoženiny, čím odráža aktuálne 

spoločenské trendy. 

V článku 6 sú pôvodné ustanovenia ponechané, avšak doplnené o niekoľko 

aktualizácií, ako použitie virtuálnej registračnej pokladnice alebo umožnenie kontroly 

správnosti hmotnosti pre spotrebiteľa.  

Nové VZN taktiež aktualizuje orgány dozoru v zmysle aktuálne platnej legislatívy 

a v článku 8 Sankcie umožňuje zrušenie zákazu ambulantného predaja v prípade, ak 

prevádzkovateľ odstránil dôvody, ktoré k zákazu viedli.  

  

 

 



 

Materiál: 

 
N Á V R H  

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2021 

z 29. júna 2021, 

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

ambulantným spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača 
 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 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“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie upravuje ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb na miestach 

povolených mestskou časťou Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“). 

2. Za ambulantný predaj sa považuje predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni. Za stánok s dočasným 

stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 

zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.  

3. Ambulantný predaj sa uskutočňuje na verejných priestranstvách mestskej časti, na základe 

povolenia mestskej časti. V povolení na zriadenie ambulantného predaja mestská časť určí 

predajnú plochu, dni a čas predaja v rozsahu ustanovenom v Článku 4 tohto nariadenia.  

4. Pri povoľovaní ambulantného predaja mestská časť prihliada na ochranu verejného poriadku, 

verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. 

 

Článok 2 

Podmienky pre vydanie povolenia pre ambulantný predaj 

 
1. Ambulantným predajom sa môžu predávať tovary a služby, ktoré nie sú zákonom alebo týmto 

nariadením zakázané. 

2. K vydaniu povolenia na ambulantný predaj je žiadateľ k žiadosti povinný predložiť: 

a) súhlas vlastníka pozemku so zaujatím pozemku na účel ambulantného predaja, nájomnú zmluvu 

na pozemok, resp. rozhodnutie o zaujatí verejného priestranstva, na ktorom sa má ambulantný 

predaj realizovať, 

b) živnostenské oprávnenie na podnikateľskú činnosť, pričom žiadateľ na žiadosť mestskej časti 

predloží kópiu oprávnenia na podnikanie, mestská časť si overí existenciu oprávnenia na 

podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii podnikateľov, 

c) pri predaji potravín rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Bratislava, 



d) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu 

virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení 

osobitného predpisu,1) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 

elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 

e) u osoby, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie, potvrdenie 

príslušného obecného úradu o vlastníctve pôdy, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú 

alebo chovateľskú činnosť, alebo potvrdenie, že je nájomcom takého pozemku alebo má 

obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ju oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku. 

 

Článok 3 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

Ambulantným predajom sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

b) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

c) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

d) lieh a destiláty, 

e) jedy, omamné a psychotropné látky, 

f) lieky, 

g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

h) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, 

i) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 

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, 

j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

k) huby okrem čerstvých jedlých húb2) a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 

 

 

Článok 4 

Predajný a prevádzkový čas 

 

Ambulantný predajný a prevádzkový čas v mestskej časti je stanovený rozsahom:  

- letný čas od 01.04. do 31.10.: pondelok až nedeľa od 07.00 hod. do 21.30 hod., 

- zimný čas od 01.11. do 31.03.: pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 19.00 hod. 

 

Článok 5 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby ambulantným predajom 

 

Ambulantným predajom môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať 

služby: 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov3), 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

 
1) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov 
2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 

2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, 
suché škrupinové plody a výrobky z nich (oznámenie č. 649/2006 Z. z.) 
3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 



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

rozmnoženinou. 

 

 

 

Článok 6 

Povinnosti predávajúcich ambulantným predajom 

 

Predávajúci ambulantným predajom je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov4),  

b) dodržiavať mestskou časťou stanovený predajný a prevádzkový čas, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov5), 

d) dodržiavať na mieste predaja výrobkov a poskytovania služieb a v jeho okolí verejný poriadok, 

čistotu, hygienu (predávajúci nesmie predávať tovar zo zeme) a po ukončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané, 

e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu 

správnosti váženia, 

f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

g) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov6), s výnimkou osôb uvedených 

v Článku 5 písm. b) a c) tohto nariadenia, 

h) na požiadanie orgánmi dozoru podľa Článku 7 tohto nariadenia predložiť: 

- doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz totožnosti, 

- doklad o zaplatení dane zo zaujatia verejného priestranstva, 

- predložiť zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

- pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

- doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 

i) rešpektovať zákaz manipulovania s otvoreným ohňom a dodržiavať predpisy požiarnej ochrany. 

 

Článok 7 

Orgány dozoru 

 

Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach 

vykonávajú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) orgány úradnej kontroly potravín7), ak ide o predaj potravín, 

c) mestská časť. 

 

Článok 8 

Sankcie 

 

1. Za porušenie tohto nariadenia môže byť predávajúcemu uložená pokuta podľa osobitného 

predpisu.8) 

 
4) § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. § 14 zákona č. 634/1992 v znení neskorších predpisov 
5) 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. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou 

registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 353/1996 Z. z. 
6) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
7) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
8) §12 a §13 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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/511/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/55/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/59/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/353/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/152/#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/152/


2. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb fyzickej osobe alebo 

právnickej osobe, ktorá si bez povolenia zriadila ambulantný predaj alebo bez povolenia predáva 

výrobky, alebo poskytuje služby alebo porušuje povinnosti predávajúcich podľa tohto nariadenia. 

Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený 

opatrením podľa predchádzajúcej vety, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky. 

3. Pokutu možno uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinností, najneskôr do troch rokov 

odo dňa, kedy k porušeniu došlo.  

 

Článok 9 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa 

osobitných predpisov. 

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2008 z 18.11.2008, 
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb ambulantným spôsobom 

v mestskej časti Bratislava - Rača. 

3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača č. ..................... dňa 29.06.2021. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2021. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 

      


