
Organizačné zabezpečenie podujatia Májový kvet 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Termín konania: 15. a 16. máj 2014 

 

Povolený čas predaja:   štvrtok 8.00 – 18.00 h 

                                      piatok: 8.00 – 18.00 h 

 

Miesto konania: Trojičné námestie - predajné stánky, predajné plochy, predajné zariadenia  

                                                         - poradenské služby a sprievodné podujatia 

                                                         - kultúrno-spoločenský program na pódiu 

                                                         - priestranstvo medzi DKO a OD Jednota – predaj  

                                                           záhradnej techniky, priesad a stromčekov  

 

Organizátor:                  Mesto Trnava 

 

Spoluorganizátori: MediaFlash s.r.o. Trnava 

                                Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 

 

Všeobecné organizačné zabezpečenie podujatia Májový kvet 2014  

 

1. Organizáciu podujatia Májový kvet 2014 zabezpečuje organizačný štáb. 

 

2. Prijímanie prihlášok k účasti na podujatí Májový kvet 2014 je do 30. 4. 2014 vrátane, 

v prípade voľnej kapacity priestranstva do 5. 5. 2014. 

 

3. Prihlášky a povolenie na predaj sú k dispozícii na internetovej stránke mesta 

www.trnava.sk, prípadne v kancelárii č. 168 u M. Peciarovej. 

 

4. Podmienky výberu účastníkov na pridelenie predajného miesta: 

a) každý záujemca o predaj, resp. ponúkanie služieb musí mať zaregistrovanú žiadosť 

cez podateľňu MsÚ v Trnave do 30. 4. 2014, resp. do 5. 5. 2014, 

b) žiadateľ o predaj kvetov môže mať pridelenú najviac jednu plochu s rozmermi 6 x 3 m 

(výnimočne dve miesta, ak nie je naplnená kapacita trhoviska), 

c) žiadateľ o predaj dekoračných, úžitkových a ľudovoumeleckých predmetov môže mať 

pridelené jedno predajné miesto s rozmermi 3 x 2 m,  

d) žiadateľ o účasť na podujatí Májový  kvet 2014 musí mať vyrovnané záväzky voči 

Mestu Trnave. 

 

 

5. Povolenie na predaj na podujatí Májový kvet 2014 sa vydáva na obidva dni konania 

podujatia.  

 

6. Predseda organizačného štábu rozhoduje o umiestnení predajcov podľa termínu prijatia 

prihlášky a podľa obsahového zamerania predávaného produktu.  

 

http://www.trnava.sk/


7. Predseda organizačného štábu zodpovedá za zúčtovanie za prenájom pozemku a za 

predajné zariadenie počas podujatia Májový kvet 2014“ v zmysle príslušného organizačného 

zabezpečenia podujatia. 

 

8. Svojvoľné premiestňovanie predajných miest počas podujatia „Májový kvet 2014“ je 

zakázané a bude sankcionované vylúčením z predaja.  

 

9. Do zoznamu uchádzačov o účasť na podujatí“ Májovom kvete 2014“ nebudú zaradení 

žiadatelia: 

 

a) u ktorých bolo v predošlom roku zistené závažné porušenie záväzných organizačných 

pokynov a ustanovení vydaných organizačným štábom, 

b) ktorí nemajú vyrovnané záväzky voči Mestu Trnave, 

c) ktorí v termíne uzávierky prihlášok nemajú platné živnostenské oprávnenie alebo 

potvrdenie obce o vlastníctve pôdy, 

d) ktorí prihlášku nepodajú v stanovenom termíne,   

e) ktorí k prihláške nepriložia doklady v zmysle novely živnostenského zákona (§ 3 ods. 

1zákona 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. 

 

10. O vrátení zaplatených poplatkov za riadne pridelené miesto v prípade vzdania sa účastníka 

z dôvodov na jeho strane rozhoduje na základe písomnej žiadosti predseda organizačného 

štábu podujatia Májový kvet v lehote do 30 dní od podania žiadosti na vzdanie sa miesta 

a vrátenia príslušných poplatkov. 

 

11. Predseda organizačného štábu je oprávnený presúvať finančné prostriedky medzi 

jednotlivými položkami podľa aktuálnych potrieb a situácie v priebehu organizovania 

podujatia. Prekročenie v plánovaných výdavkových položkách je potrebné schváliť 

rozpočtovým opatrením predsedu organizačného štábu. 

 

12. Predseda organizačného štábu predloží na rokovanie MZ správu o priebehu a konečné 

zúčtovanie podujatia Májový kvet 2014 v mesiaci september. 

 

13. Na ostatné povinnosti a podmienky neupravené týmto organizačným zabezpečením sa 

primerane vzťahujú ustanovenia platného VZN č. 335 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnavy v znení neskorších 

predpisov. 


