NÁKUPNÉ ZÓNY

Výstavba obchodov zaostávala za kolaudáciou bytov. Obyvatelia spočiatku využívali obchody potravín
v starej Petržalke alebo dočasné prevádzky umiestnené v pivničných priestoroch či dočasných stánkoch.
K skvalitneniu ponuky služieb prispelo otváranie obchodných priestorov na prízemí terasových domov
a moderného obchodného domu v Ovsišti.
V 2. polovici 70. rokov sa v Ovsišti nachádzali dočasné prevádzky v drevených domčekoch – tzv. alpínkach, pôvodne postavených pre poľovníkov. Po otvorení
obchodného domu ich využívali ako reštauračné zariadenia. Mnohé obchodné prevádzky sa budovali svojpomocne v rámci akcií Z. Potraviny prevádzkovali družstvá
Zdroj a Jednota. Niektoré z potravín mali pomenovanie podľa lokality, kde sa nachádzali, ako napríklad Starohájčanka či Lúčanka.
Obyvatelia sídliska si len pomaly zvykali na miestne obchody a prevažne nakupovali mimo Petržalky. Dôvodom bola aj malá propagácia obchodov a zlé nastavenie
otváracích hodín.
Kým otvorili nové prevádzky, obyvateľom slúžili dočasné
obchody

Prví obyvatelia sídliska mohli využívať
potraviny v starej Petržalke, napríklad
na rohu Jilemnického a Zväzáckej ulice
postavené v roku 1972

V roku 1977 dali do prevádzky predajňu potravín
na Romanovej (Togliattiho) ulici

Predajňa potravín Lúčanka na Budatínskej (Buďonného) ulici otvorená v roku 1982

Obchodný a kultúrny dom Centrum v Ovsišti
Postavili ho v rokoch 1978 – 1982. Autorom projektu bol arch. J. Lenčo.
Obchodný dom Centrum v Ovsišti, prezývaný aj „malý Prior“, „...vo svojich krídlach bude ponúkať nemálo: veľkopredajňu Potravín, vzorkovňu nábytku, poštu, foto,
papier, drogistický tovar, ale nájdu tu útulok aj zákazkové krajčírstvo, Otex, zberňa šatstva, jedáleň, kultúrne zariadenie, cukráreň, lahôdky, ale aj kvety a bohatý
sortiment dopingu pre fajčiarov...“ 																														 (Večerník, 7. 11. 1978.)

Obchodný dom počas výstavby a slávnostného otvorenia. Pohľad do interiéru a potravín
Predajňa služieb na Lachovej (Lumumbovej) ulici, 1981

Trhoviská
Ponuku potravín rozširovali trhoviská. V starej Petržalke otvorili v roku 1972 trhovisko na Záporožskej ulici. Na začiatku 80. rokov mohli obyvatelia využívať
provizórne trhoviská v Ovsišti, Starom háji, Zrkadlovom háji, na Lúkach a Vilovej ulici. V rámci akcie Z budovali trhovisko na Mlynarovičovej (Mehringovej) ulici
otvorené v roku 1984. V 2. polovici 80. rokov pribudli trhoviská na Topoľčianskej (Rybalkovej) a Budatínskej (Buďonného) ulici.

Trhovisko na Záporožskej, Gettingovej (Ul. K. Zetkinovej) a Mlynarovičovej (Mehringovej) ulici
Koncom 80. rokov sa na trhovisku na Topoľčianskej (Rybalkovej) ul. konávali v nedeľu burzy. Pôvodne
sa sem presunula nepovolená burza hudobnej produkcie zo Sadu Janka Kráľa pri Moste SNP. Postupne
sem chodievali predávať aj priekupníci a šmelinári. V 90. rokoch sa burza presťahovala do areálu
Štátneho závodiska.

