Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) TTJ 2018:
1) Na zabezpečenie TTJ 2018 menuje riaditeľ OS TTJ 2018 Organizačnú skupinu, ktorá je
poverená organizáciou a riadením TTJ 2018.
2) Prijímanie žiadostí k účasti na TTJ 2018 je obmedzené do 31.05.2018. Pre posúdenie
zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov k účasti na TTJ 2018 je rozhodujúci dátum
prijatia žiadosti v podateľni Mestského úradu v Trnave.
3) Na Hlavnej ulici na zrekonštruovaných povrchoch pešej zóny umiestňovať len
remeselníkov s prihliadnutím na sortiment tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu pešej
zóny – čisté remeslá a bez možnosti ukotvenia stánkov do povrchov komunikácie.
V prípade umiestnenia stánkov na kolieskach resp. prívesov s ťažným zariadením
v priestoroch Hlavnej ulice, tieto stánky sa nebudú premiestňovať počas TTJ,
ich maximálne rozmery môžu byť 3 x 2 metre a kolieska musia byť gumené.
Remeselníkov umiestňovať vo väčších rozostupoch od seba a tak, aby neboli
umiestňovaní v blízkosti umeleckých diel a ostatných prvkov mobiliáru a zelene. Je
zakázané umiestňovať tovar či iné predajné zariadenia na tieto prvky.
4) Ľudovoumeleckí remeselníci predvádzajúci ukážky ľudových remesiel budú všetci
spoplatnení podľa schválenej výšky poplatkov.
5) Predajcovia umiestnení v Parku Antona Bernoláka pri akcii Stredovek pod hradbami sú
spoplatnení podľa schválenej výšky poplatkov.
6) Záber verejného priestranstva pre kolotoče je obmedzený na dobu od 00:01 h dňa
predchádzajúceho konaniu TTJ (t.j. streda) do 12:00 h nasledujúceho dňa po skončení
konania TTJ (t.j. pondelok). Časové obdobie záberu verejného priestranstva z dôvodu
montáže a demontáže atrakcií mimo stanovené obdobie (najskôr však od utorka) bude
riešené ako záber a užívanie verejného priestranstva a zvláštne užívanie miestnej
komunikácie.
7) Riaditeľ TTJ 2018 je oprávnený vyhlásiť jednokolové výberové ponukové konanie
na umiestnenie kolotočov na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava počas TTJ 2018,
prípadne rozhodnúť o priamom zadaní bez výberového konania.
8) O konečnom výsledku na obsadenie lokalít s kolotočmi v prípade neúspešného
výberového konania je oprávnený rozhodnúť riaditeľ TTJ 2018.
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9) Riaditeľ TTJ 2018 je oprávnený vyhlásiť výberové ponukové konanie na obsadenie miest
v občerstvovacích centrách v prípade nadmerného počtu žiadostí žiadateľov, prípadne
rozhodnúť o priamom zadaní bez výberového konania.
10) O pridelení miesta v občerstvovacom centre náhradníkovi po vybranom účastníkovi, ktorý
sa vzdal účasti, je oprávnený rozhodnúť riaditeľ TTJ 2018.
11) Riaditeľ TTJ 2018 je oprávnený vyhlásiť výberové ponukové konanie na zabezpečenie
montáže a demontáže predajných stánkov a súvisiacich prác.
12) Riaditeľ TTJ 2018 je oprávnený vyhlásiť výberové ponukové konania na čistenie
jarmočniska.
13) Riaditeľ TTJ 2018 je oprávnený rozhodnúť o bezodplatnom prenájmu pozemku
vo vlastníctve mesta za účelom prevádzkovania verejných toaliet dodávateľskou firmou
počas TTJ 2018.
14) OS TTJ 2018 zabezpečuje vyberanie platieb za nájomné za predajné zariadenia
a za prenajatú plochu pozemku podľa schváleného OZ TTJ 2018.
15) Umiestnenie osobného motorového vozidla s nosnosťou do 3,5 t a súčasne max. dĺžky
do 4,5 m alebo prípojného zariadenia za predajným stánkom, slúžiaceho ako príručný
sklad a zázemie, je povolené len v opodstatnených prípadoch a len na určených miestach
na Paulínskej ulici a na ulici Dolné bašty, a to len v prípadoch, ak sa jedná o parkovaciu
plochu, alebo ak to umožňuje dostatočná šírka chodníka či komunikácie. O konečnom
rozhodnutí na povolenie umiestniť motorové vozidlo za stánkom je oprávnený rozhodnúť
riaditeľ TTJ 2018.
16) Zakazuje sa v priestoroch jarmočniska umiestňovať obytné prípojné vozidlá resp. obytné
prívesy.
17) Povolenia k predaju pre všetkých účastníkov (predajcov) na TTJ 2018 sa vydávajú len na
všetky dni konania TTJ 2018.
18) Podmienky výberu účastníkov – predajcov v Parku Antona Bernoláka na akcii Stredovek
pod hradbami:
a) každý záujemca o predaj na TTJ 2018 musí mať zaregistrovanú žiadosť
v podateľni Mestského úradu v Trnave do termínu 31.05.2018;
b) žiadateľ o účasť na TTJ 2018 musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Trnava.
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19) Podmienky výberu účastníkov – komerčných predajcov na pridelenie predajného miesta
na TTJ 2018:
a) každý záujemca o predaj na TTJ 2018 musí mať zaregistrovanú žiadosť v podateľni
Mestského úradu v Trnave do termínu 31.05.2018;
b) počet predajných miest: prideľuje sa 1 predajné miesto o rozmeroch 3 x 2 metre,
c) v odôvodnených prípadoch, ak sa jedná o špecifické predajné zariadenie (napr.
predajný príves), rozhoduje o pridelení najviac 3 predajných miest riaditeľ TTJ
2018;
d) žiadateľ o účasť na TTJ 2018 musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Trnava;
e) pre zaradenie komerčných predajcov do kategórie ľudovoumeleckých remeselníkov je
rozhodujúce mať túto skutočnosť uvedenú v živnostenskom oprávnení (výroba
a predaj drobných ľudovoumeleckých výrobkov).
20) Podmienky výberu účastníkov – ľudovoumeleckých výrobcov na pridelenie miesta
na predvádzanie ukážok ľudových remesiel na TTJ 2018:
a) každý záujemca o predvádzanie ľudovoumeleckých výrobkov na TTJ 2018 musí mať
zaregistrovanú žiadosť v podateľni Mestského úradu v Trnave do termínu 31.05.2018;
b) ľudovoumeleckému výrobcovi bude pridelené 1 miesto na predvádzanie o rozmere
3 x 2 metre;
c) v odôvodnených prípadoch, ak ide o špecifické ľudovoumelecké remeslo alebo jeho
predvádzanie, rozhoduje o pridelení výrobcovi najviac 3 miest riaditeľ TTJ 2018.
d) žiadateľ o účasť na TTJ 2018 musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Trnava.
21) Každý ľudovoumelecký výrobca (remeselník) je povinný predvádzať ukážky výroby
ľudovoumeleckých výrobkov alebo predvádzanie remesla, V prípade zistenia len
komerčného predaja, resp. prevahy komerčného predaja nad predvádzaním, zodpovedný
remeselník na dobu 5 rokov nebude zaradený medzi účastníkov TTJ v meste Trnava.
22) O konečnom pridelení miesta je oprávnený rozhodnúť riaditeľ TTJ 2018.
23) Svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov, nepovolený záber priestranstva pre
stánok nad rozmer určený v rozhodnutí, nepovolené parkovanie motorového vozidla za
stánkom, predaj bez platného rozhodnutia alebo zmena predajného miesta

určeného

v rozhodnutí Mesta Trnava o povolení k predaju na TTJ 2018, bude považované za
závažné porušenie zásad tohto OZ a bude sankcionované vylúčením z predaja, pričom
tento predajca na dobu 5 rokov nebude zaradený medzi účastníkov TTJ v meste Trnava.
MsU Trnava | Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava
č. 895/2018 zo dňa 24.04.2018

3

24) Do zoznamu uchádzačov o účasť na TTJ 2018 nebudú zaradení žiadatelia:
a) u ktorých bolo v roku 2017 zistené porušenie záväzných organizačných pokynov
a ustanovení vydaných OS TTJ,
b) ktorí nemajú vysporiadané záväzky voči Mestu Trnava,
c) ktorí k termínu uzávierky žiadostí nemajú platné živnostenské oprávnenie,
d) ktorých žiadosť nebola podaná v stanovenom termíne do 31.05.2018,
e) ktorí k žiadosti nepriložia doklady v zmysle § 3 ods. 4 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.
25) Pri predajcoch občerstvenia a predajcoch langošov, trdelníkov, zemiakových placiek,
podplamenníkov, párancov a podobných mastných jedál na TTJ 2018 je požadovaná aj
peňažná záloha na čistotu vo výške 200,- eur. Túto sumu Mesto Trnava vráti do 30 dní
po skončení jarmoku platiteľovi v prípade zanechania čistoty. Avšak v prípade zanechania
nečistoty (napr. mastné fľaky na dlažbe) resp. neporiadku po stánku s vyššie uvedeným
sortimentom, Mesto Trnava dotknutému predajcovi ním uhradenú zálohu

na čistotu

vo výške 200,- eur nevracia.
26) Ak záujemca o predaj na TTJ 2018 prejde zo živnosti na s.r.o., prejdú na jeho s.r.o. aj
práva a povinnosti z toho vyplývajúce. Uvedené platí, len ak dotyčný záujemca o predaj
na TTJ je jediným vlastníkom novovzniknutej s.r.o. Pôvodná fyzická osoba oprávnená na
podnikanie je povinná relevantným spôsobom preukázať (doklad, že pôvodná fyzická
osoba oprávnená na podnikanie realizovala dobrovoľný nepeňažný či iný vklad do
novozaloženej s.r.o.), že došlo k prechodu všetkých práv a povinností v zmysle § 477
Obchodného zákonníka na novú s.r.o. Aplikácia týchto ustanovení o prechode práv
a povinností sa prejavuje tak, že na nový podnikateľský subjekt prechádzajú zo zákona aj
všetky práva a povinnosti. V tomto prípade je možné uvažovať, že ide stále o tú istú osobu.
27) O vrátení zaplatených platieb za riadne pridelené miesto v prípade vzdania sa účastníka,
z dôvodov na strane účastníka, na základe písomnej žiadosti žiadateľa rozhoduje riaditeľ
TTJ 2018 v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti na vzdanie sa miesta a vrátenia
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príslušných platieb.
28) Ostatné ustanovenia neupravené týmto OZ sa riadia príslušnými všeobecne záväznými
nariadeniami mesta Trnava.
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29) Riaditeľ TTJ 2018 je oprávnený presúvať v rámci schváleného rozpočtu TTJ 2018
finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami podľa aktuálnych potrieb a situácie
v priebehu organizovania TTJ 2018. Prekročenie plánovaných výdavkových položiek je
potrebné schváliť rozpočtovým opatrením.
30) Spoplatnenie predajných miest je upravené výškou poplatkov za jedno predajné miesto
o rozmeroch 3 x 2 metre.
31) Pre počet predajných miest je určujúca čelná strana stánku. Pokiaľ stánok čelnou stranou
presahuje určený rozmer 3 m, počíta sa ako zabratie ďalšej predajnej plochy - predajného
miesta, okrem položky A.2, kde rozmer miesta je určený na 1 x 1 meter.
32) Charitatívne organizácie, neziskové organizácie a občianske združenia, prezentujúce svoju
činnosť alebo činnosť svojich klientov, majú miesto poskytnuté bezodplatne, v rámci
možností mesta.
33) Povolený čas predaja v stánkoch komerčných predajcov a ľudovoumeleckých výrobcov:
06.09.2018 (štvrtok)

od 08:00 do 20:00 h

07.09.2018 (piatok)

od 08:00 do 21:00 h

08.09.2018 (sobota)

od 08:00 do 21:00 h

09.09.2018 (nedeľa)

od 08:00 do 20:00 h

34) Povolený čas predaja v stánkoch s občerstvením, predaj balónikov, cukrovej vaty,
langošov, pukancov, tekvicových jadierok, maku, orechov, mletej papriky, ovocia,
zeleniny, korenín, byliniek, cukroviniek, trdelníkov, zemiakových špirálkov, zemiakových
placiek, hot-dogov, varenej kukurice, mäsových výrobkov, údenín, syrov, syrových
výrobkov, podplamenníkov, párancov, donutiek, šišiek a koláčov:
06.09.2018 (štvrtok)

od 08:00 do 22:00 h

07.09.2018 (piatok)

od 08:00 do 24:00 h

08.09.2018 (sobota)

od 08:00 do 24:00 h

09.09.2018 (nedeľa)

od 08:00 do 20:00 h

35) Povolený čas prevádzky kolotočov:
06.09.2018 (štvrtok)

od 08:00 do 22:00 h

07.09.2018 (piatok)

od 08:00 do 24:00 h

08.09.2018 (sobota)

od 08:00 do 24:00 h

09.09.2018 (nedeľa)

od 08:00 do 20:00 h
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36) Predajný čas pre všetkých predajcov je povinne od 09:00 do 18:00 h. Nedodržanie
povinného času predaja bude posúdené ako porušenie organizačných zásad a zodpovedný
predajca môže byť až na dobu 5 rokov vylúčený z účasti na TTJ v meste Trnava.
37) Porušenie

alebo

nedodržanie

povinností

ustanovených

v tomto

Organizačnom

zabezpečení bude posúdené ako porušenie organizačných zásad a zodpovedný predajca
môže byť až na dobu 5 rokov vylúčený z účasti na TTJ v meste Trnava.
38) O zmene schváleného prevádzkového času je oprávnený rozhodnúť riaditeľ TTJ 2018.
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