
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

č. 441 a 442 zo dňa 28.06.2016. 

Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2016   

  

 

Termín konania: 25.11.2016 do 31.12.2016,  umiestnenie Betlehemu na Trojičnom námestí 

do 07.01.2017 a prevádzkovanie klziska so zázemím na ulici Hlavná pred ČSOB v dňoch 

11.11.2016 – 08.01.2017. 

 

Lokalita konania: Trojičné námestie, časť ulíc Hviezdoslavova (pred budovou Slovenskej 

pošty), Štefánikova (po mestskú vežu), Hlavná (po ČSOB) 

 

 

 

Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie (ďalej v texte len „OZ“) VT 2016: 

 

 

1. Organizáciu Vianočných trhov 2016 (ďalej len „VT 2016“) zabezpečuje spoločnosť 

MEDIAFLASH s.r.o. Trnava (ďalej v texte len „organizátor“) v spolupráci s Mestom 

Trnava na základe Zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov (ďalej len 

„Zmluva“). 

2. Predajcovia sa môžu zúčastniť VT 2016 na základe prihlášky k účasti na predaji na VT 

2016 podanej v termíne podľa týchto zásad. 

2.1 Prijímanie prihlášok k účasti na predaji na VT 2016 zabezpečuje podateľňa Mestského 

úradu v Trnave.  

2.2 Termín podania prihlášok k účasti  na predaji na VT 2016 je: 

a)  pre prihlášky k účasti na predaji občerstvenia  do 31.08.2016, 

b)  pre  prihlášky k účasti na predaji ostatného sortimentu s výnimkou občerstvenia  do 

15.10.2016.  

2.3 Pre posúdenie termínu podania prihlášky je rozhodujúci dátum prijatia prihlášky 

podateľňou Mestského úradu v Trnave.  

2.4 Podmienka dodržania termínov podania prihlášok k účasti na predaji na VT 2016 sa 

nevzťahuje na predajcov vykonávajúcich charitatívny predaj. 

3. Po uplynutí termínov podania prihlášok k účasti na predaji na VT 2016 vyhotoví Mesto 

Trnava v spolupráci s organizátorom zoznam prihlásených predajcov.  
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4. Do zoznamu prihlásených predajcov o účasť na predaji na VT 2016 nebudú zaradení 

predajcovia,:  

a) ktorých prihláška k účasti na predaji na VT 2016 nebola podaná v termíne podľa bodu 

2. týchto zásad, 

b) u ktorých  bolo v roku 2015 zistené porušenie záväzných organizačných pokynov alebo 

všeobecne záväzných nariadení, 

c) ktorí nemajú vysporiadané akékoľvek záväzky voči Mestu Trnava,  

d) ktorí k termínu uzávierky prihlášok nemajú platné živnostenské oprávnenie (platné 

živnostenské oprávnenie – živnosť nie je zrušená, resp. nie je v čase podania žiadosti 

pozastavená),  

e) ktorí nedodajú k žiadosti náležitosti v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o trhovom 

predaji v znení neskorších predpisov.  

5. O definitívnom pridelení predajného miesta rozhoduje organizátor v súlade so Zmluvou. 

Organizátor pridelí predajné miesto predajcovi zo zoznamu prihlásených predajcov. 

6. Pri rozhodovaní o pridelení predajného miesta sa prednostne predajné miesto pridelí 

predajcovi zabezpečujúcemu predaj výrobkov ľudovoumeleckých remesiel, tovaru 

tradičného vianočného charakteru alebo spotrebného tovaru na trhu ojedinelého. 

7. Výšku nájomného za prenájom predajných zariadení počas konania VT 2016 pre predajcov  

určuje organizátor v nájomnej zmluve uzatvorenej medzi organizátorom  a predajcom. 

8. Úhrady platieb nájomného za prenájom predajného zariadenia počas VT 2016 sa v zmysle 

Zmluvy realizujú na základe nájomných zmlúv uzatvorených medzi organizátorom 

a predajcom priamo  organizátorovi. 

9. Predajcom vykonávajúcim charitatívny predaj sa  poskytuje predajné zariadenie bezplatne.  

10. Organizátor zabezpečuje pripojenie všetkých zariadení pre komerčnú činnosť a pre kultúrne 

podujatia na zdroje elektrickej energie nezávislé od iných odberateľov tak, aby priebeh 

akcie nebol narušený prerušením dodávky energie.  

11. Svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov a zmena predajného miesta  určeného 

v rozhodnutí  mesta Trnava  v povolení k predaju na VT 2016 predávajúcimi bez súhlasu 

organizátora bude považované za závažné porušenie zásad tohto OZ a bude sankcionované 

vylúčením z predaja, pričom na dobu 5 rokov nebude zodpovedný podnikateľ zaradený 

medzi predajcov VT v meste Trnava.  
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12. Ostatné ustanovenia neupravené týmto OZ sa riadia príslušnými všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta Trnava a Zmluvou.  

13. Čas predaja počas VT 2016  je stanovený nasledovne: 

Nedeľa - Štvrtok: od 08:00 do 22:00 hod. minimálne od 10:00 do 18:00 hod. 

Piatok a Sobota: od 08:00 do 24:00 hod. minimálne od 10:00 do 18:00 hod. 

dňa  24.12. max. do 12:00 hod. a 1.1. do 02:00 hod. 

v dňoch 25.-26.12. nebude na Vianočných trhoch prebiehať predaj. 

14. Prípadnú zmenu času predaja počas VT 2016, ustanoveného v bode 13 týchto zásad, je 

oprávnený schváliť primátor mesta na základe žiadosti organizátora.  

15. Organizátor je viazaný týmto OZ v plnom rozsahu. 

16. Stavba predajných stánkov a predajných zariadení sa povoľuje od pondelka 14.11.2016. 

Stavba predajných stánkov číslo 18 až 26 a obslužného stánku na Trojičnom námestí sa 

povoľuje v termíne od 20.11.2016, t. j. po Trnavskej novéne 2016. 

17. Atrakcia Jazda na poníkoch bude umiestnená v priestore medzi Obchodným domom 

Jednota a Domom kultúry rovnako ako v roku 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


