M E S T O T R N A V A - Organizačná skupina TTJ 2018
Záväzné organizačné pokyny a ustanovenia pre predajcov na TTJ 2018
v dňoch 06.09. – 09.09.2018

Prevádzková doba počas TTJ 2018 bola stanovená nasledovne:
06.09.2018 /štvrtok/: 08:00 - 20:00 h
- * OBČ do 22:00 h
07.09.2018 /piatok/: 08:00 - 21:00 h
- * OBČ do 24:00 h
08.09.2018 /sobota/: 08:00 - 21:00 h
- * OBČ do 24:00 h
09.09.2018 /nedeľa/: 08:00 - 20:00 h
- * OBČ do 20:00 h
Minimálny predajný čas pre všetkých predajcov je povinne od 09:00 do 18:00 h.
*OBČ - občerstvenie a predaj balónikov, cukrovej vaty, pukancov a tekvicových jadierok, cukroviniek,
drobné pochutiny (zemiakové špirály, trdelník, placky, hot-dog, varená kukurica, podplamenník,
párance, šporheltníky, gilované syry, placky, koláčiky, kávička, palacinky a pod.)

Prevádzková doba kolotočov:
štvrtok: 08:00 - 22:00h
piatok: 08:00 - 24:00h
sobota: 08:00 - 24:00h
nedeľa: 08:00 - 20:00h
Všetci účastníci a predajcovia na TTJ 2018 sú povinní dodržiavať schválenú prevádzkovú dobu a v
ďalšom sa riadiť týmito „Záväznými organizačnými pokynmi“ a usmerneniami Organizačnej skupiny TTJ
2018 a povinnosťami uloženými vo vydanom Rozhodnutí.
Počas konania TTJ 2018 je na jarmočnisku z a k á z a n é :
a) predávať zbrane a strelivo,
b) predávať výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) predávať tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) predávať tabak a tabakové výrobky,
e) predávať jedy, omamné a psychotropné látky,
f) predávať lieky,
g) predávať automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) predávať chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
i) predávať živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
j) predávať chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
k) o ďalších obmedzeniach predaja výrobkov či poskytovania služieb rozhodujú príslušné orgány
potravinového dozoru,
l) vykonávať predaj mimo predajných stánkov t.j. na stolíkoch, na zemi a pod.,
m) manipulovať s drôtmi elektrického vedenia a predčasne toto vedenie odpájať
z elektrickej
siete a stánku /odpojenie vedenia môže vykonať len odborný pracovník elektro-firmy, ktorá je
zodpovedná za montáž a demontáž elektrického vedenia na TTJ/,
n) svojvoľne premiestňovať a presúvať predajné stánky a meniť pridelenú lokalitu,
o) parkovať motorové vozidlá v lokalite jarmočniska mimo určených miest,
p) parkovať motorové vozidlá za stánkom bez platného povolenia organizátora,
r) po ukončení predaja nechávať po sebe na mieste komunálny odpad (krabice, papiere, sáčky
a pod.), tieto je potrebné uložiť do pristavených smetných nádob.
Účastníci TTJ 2018 sú ďalej povinní:
a) dodržiavať podmienky predaja a trhový poriadok;
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom príležitostného trhu;
c) označiť predajný stánok menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za predaj
tovaru;
d) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy;
e) tovar viditeľne označiť cenovkami a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi
a ceny správne účtovať,
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f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných
výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi
technickými pravidlami;
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať
si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené platnou ciachou;
h) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru
a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu;
i) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru predaja):
- preukaz totožnosti,
- povolenie Mesta Trnava k predaju výrobkov,
- živnostenské oprávnenie (živnostenský list, obchodný register/;
- potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady;
- doklad (dodací list, faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými
náležitosťami k tovaru;
- zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru;
- osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín.
j) dodržiavať prevádzkovú dobu a stanovenú dobu na zásobovanie stánkov tovarom v zmysle
vydaného povolenia k zásobovaniu počas TTJ 2018 a pokynov OS TTJ 2018,
k) rešpektovať pokyny organizátora a polície.
l) v priestore stánku s predajom jedla musí byť umiestnená podložka, na zamedzenie znečistenia
prenajatej plochy mastnotou a inými nečistotami.
m) každý predajca je povinný udržovať čistotu v okruhu 1 m od svojho predajného miesta.
Každý predávajúci je povinný sa na požiadanie kontrolných orgánov preukázať príslušnými platnými
dokladmi.
Zahraničné osoby sú povinné splniť príslušné podmienky uvedené v § 5 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 78 a § 78a zákona č. 215/2007, ktorým bol
novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty .
Účastník, resp. predajca na TTJ 2018, ktorý závažným spôsobom poruší záväzné organizačné
pokyny a ustanovenia vydané organizačnou skupinou TTJ 2018 alebo nebude rešpektovať pokyny
a usmernenia mestskej polície a organizátora, bude z predaja a ďalšej účasti na TTJ 2018 v y l ú
č e n ý bez nároku na vrátenie zaplatenej finančnej hotovosti s tým, že budú voči nemu vyvodené
príslušné sankčné opatrenia v zmysle zákonných ustanovení a predpisov a po dobu 5 rokov
nebude zaradený do zoznamu uchádzačov k účasti na TTJ v meste Trnava.
Na ostatné povinnosti a podmienky neupravené týmito pokynmi sa primerane vzťahujú ustanovenia
príslušných VZN mesta Trnava o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.
Vjazd a zásobovanie v lokalite jarmočniska je možný len na základe karty/povolenia, vydanej Mestom
Trnava. Oprávnenia vyplývajúce z takéhoto povolenia (vjazd, zastavenie a státie) sú vyznačené na karte.
Držiteľ karty je povinný túto umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste alebo na iné vhodné
miesto tak, aby údaje boli čitateľné. Karta je neprenosná a platí iba pre vozidlo s EČV na ňom uvedeným.
V prípade, ak EČV nie je na karte uvedené, karta je neplatná.
Držiteľ karty je povinný rešpektovať pokyny príslušníkov mestskej polície. V prípade, ak by jazda vozidla
v zóne ohrozila pohyb chodcov v zóne, najmä v časoch, keď je zóna plná chodcov, môže príslušník
mestskej polície vjazd, resp. jazdu v zóne obmedziť alebo zakázať, napriek tomu, že karta/ povolenie vjazd
umožňuje.
Ing. Mário Veneni, v.r.
Riaditeľ TTJ 2018

