
Advent 2021 v Trnave 

Schválené uznesením MZ č. 671/2021 zo dňa 27.04.2021 

 

Organizačné zabezpečenie akcie ADVENT 2021 v Trnave 
  

 
Termín konania: 27.11.2021 – 22.12.2021.  

Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 06.01.2022.  

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

Slovenskej pošty), Štefánikova (po mestskú vežu), Hlavná po ulicu Trhová, 

Radlinského (po optiku) 

Lokalita čistenia: Trojičné námestie (vrátane úseku medzi budovami COOP Jednota 

a Domu kultúry), Radlinského, Divadelná, Hlavná, Hviezdoslavova, Štefánikova. V 

rámci čistenia sa budú odstraňovať odpadky a drobné nečistoty zo spevnených plôch 

a z plôch zelene.   

Kultúrne podujatia:  Trojičné námestie, Hlavná ulica 

 
 
Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie ADVENT 2021 v Trnave  

 
1) Na zabezpečenie akcie ADVENT 2021 v Trnave menuje  riaditeľ Organizačnú 

skupinu (ďalej len „OS“), ktorá je poverená organizáciou a riadením akcie ADVENT 

2021 v Trnave. 

2) Predajcovia sa môžu zúčastniť akcie ADVENT 2021 v Trnave na základe prihlášky 

k účasti na predaj podanej v termíne podľa týchto zásad. 

3) Prijímanie prihlášok k účasti na predaji na akciu ADVENT 2021 v Trnave 

zabezpečuje podateľňa Mestského úradu v Trnave a pre posúdenie termínu 

podania je rozhodujúci dátum prijatia prihlášky podateľňou Mestského úradu 

v Trnave. 

4) Termín podania prihlášok s prílohami k účasti na predaji na akciu ADVENT 2021 v 

Trnave je: 

a) Pre charitatívne organizácie najneskôr do 31.10.2021. 

b) Pre ostatných žiadateľov najneskôr do 15.10.2021. 

5) OS  zabezpečuje vyberanie platieb nájomného za predajné zariadenie a za 

prenajatú plochu vo vlastníctve a v užívaní Mesta Trnava počas akcie ADVENT 

2021 v Trnave v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia akcie 

ADVENT 2021 v Trnave. 
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6) V prípade, že sortimentná skladba predaja je zložená z viacerých kategórií, platba 

za prenájom pozemku a predajného zariadenia bude určená podľa sortimentu 

zaradeného do najvyššej kategórie. 

7) Podmienky výberu účastníkov – predajcov na akcii ADVENT 2021 v Trnave: 

a) záujemca o predaj musí mať zaregistrovanú žiadosť cez podateľňu MsÚ 

v Trnave v termínoch v zmysle bodu 4),  

b) pri výbere predajcov sa uprednostňuje predaj výrobkov ľudovoumeleckých 

remesiel, tovar tradičného vianočného charakteru, spotrebného tovaru na trhu 

ojedinelého, predajcov v minulosti osvedčených svojou kvalitou ponúkaných 

služieb a tovarov, 

c) žiadateľ musí mať vysporiadané záväzky voči Mestu Trnava.  

8) Do zoznamu žiadateľov o účasť nebudú zaradení žiadatelia, ktorí:  

a) nemajú vysporiadané záväzky voči Mestu Trnava,  

b) k termínu uzávierky prihlášok nemajú platné živnostenské oprávnenie. 

c) nepriložia doklady v zmysle § 3 ods. 1 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.  

9)  Rozmiestňovanie predajcov a prideľovanie jednotlivých miest prináleží 

organizátorovi, ktorým je Mesto Trnava.  

10)  Organizáciám vykonávajúcim charitatívny predaj je platba za poskytnutie 

predajného zariadenia a prenájom pozemku odpustená.  

11)  OS zabezpečuje pripojenie predajcov a kultúrne podujatia na zdroje elektrickej 

energie nezávislé od iných odberateľov tak, aby priebeh akcie nebol narušený 

prerušením dodávky energie. 

12)  Povolenie na predaj sa vydáva len na všetky dni konania akcie ADVENT 2021 v 

Trnave, okrem povolení pre organizácie vykonávajúce charitatívny predaj. 

13) OS VT 2021 zabezpečuje vyberanie platieb od účastníkov podľa schváleného 

Organizačného zabezpečenia akcie ADVENT 2021. 

14) Svojvoľné premiestňovanie predajcov v predajných stánkoch medzi sebou a 

zmena predajného miesta  určeného v rozhodnutí  mesta Trnava  bude 

posudzované ako závažné porušenie zásad tohto OZ a bude sankcionované 

vylúčením z predaja. V zmysle príslušných VZN Mesta Trnava môže byť predajca 

vylúčený z účasti na ďalších akciách až na dobu 5 rokov. 
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15) Pri predajcoch jedál a nápojov je požadovaná aj peňažná záloha na čistotu. Túto 

sumu Mesto Trnava vráti do 60 dní po skončení akcie predajcovi v prípade 

zanechania čistého verejného priestranstva. V prípade znečistenia verejných 

priestranstiev, napr. mastné fľaky na dlažbe, vylievanie nečistôt do dažďových 

vpustov a pod., resp. neporiadku v okolí stánkov s vyššie uvedeným sortimentom, 

Mesto Trnava dotknutému predajcovi ním uhradenú zálohu  na čistotu nevracia.   

16) Stánky organizátor protokolárne preberá a odovzdáva s predajcami podľa 

pokynov, ktoré budú včas zverejnené a oznámené.  

17) Neodovzdanie stánku predajcom organizátorovi bude považované za závažné 

porušenie týchto zásad a voči previnilcovi budú vyvodené sankcie.  

18) Všetci predajcovia platia peňažnú zálohu za poškodenie zapožičaného mestského 

stánku. Túto sumu Mesto Trnava vráti do 60 dní po skončení akcie predajcovi 

v prípade zanechania stánku v bezchybnom stave.  

19)  Ostatné ustanovenia neupravené týmto OZ sa riadia príslušnými všeobecne 

záväznými nariadeniami mesta Trnava.  

20)  O vrátení zaplatených poplatkov za riadne pridelené miesto v prípade vzdania sa 

účastníka z dôvodov na jeho strane na základe písomnej žiadosti žiadateľa 

rozhoduje riaditeľ v lehote do 60 dní odo dňa podania žiadosti na vzdanie sa miesta 

a vrátenie príslušných platieb.  

21) Pri vzdaní sa účasti na akcii ADVENT 2021 v Trnave, z dôvodov na strane 

predajcu, v termíne po 17.11.2021 sa zaplatené poplatky nevracajú.  

22) Vrátenie zaplatených platieb na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vzdaní sa 

účasti z dôvodov na strane účastníka v termíne od 08.11 - 16.11.2021 bude krátené 

o 50%.  

23) Vrátenie zaplatených platieb na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vzdaní sa 

účasti z dôvodov na strane účastníka v termíne od 01.11. – 07.11.2021 bude 

krátené o 30%. 

24) O pridelení miesta náhradníkovi po vybranom účastníkovi, ktorý sa vzdal účasti, je 

oprávnený rozhodnúť riaditeľ. 

25) O konečnom pridelení miesta je oprávnený rozhodnúť riaditeľ. 

26) Čas predaja počas akcie ADVENT 2021 v Trnave je stanovený nasledovne: 

➢ Nedeľa - Štvrtok: od 09:00 h do 22:00 h, minimálne od 10:00 do 18:00 h 

➢ Piatok a Sobota: od 08:00 h do 23:00 h, minimálne od 10:00 do 18:00 h 

➢ Čas predaja dňa 22.12.2021: od 08:00 h do 20:00 h. 
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27)  Stanovený čas predaja je záväzný pre všetkých predajcov. Nedodržanie 

stanoveného času predaja bude považované za porušenie týchto „Všeobecných 

zásad“.  

28)  O skrátení, resp. predĺžení času predaja je oprávnený rozhodnúť riaditeľ akcie 

ADVENT 2021 v Trnave.  

29) Podľa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Trnava čl. 20 ods. 8:  

Akékoľvek priestorové úpravy (vrátane dovozu mobiliáru) súvisiace s Vianočnými trhmi 

na Trojičnom námestí a na komunikáciách spájajúcich Trojičné námestie s Bazilikou 

sv. Mikuláša, je možné uskutočniť najskôr 22.novembra príslušného kalendárneho 

roka. V skoršom termíne tieto úpravy možno uskutočniť až nasledujúci deň po dni, 

kedy je v danom roku naplánovaná procesia s obrazom Panny Márie Trnavskej v rámci 

Trnavskej novény.  

30) Stavba vlastných predajných stánkov a predajných zariadení je možná od 

25.11.2021 v čase od 08,00 h.  

31)  Odstrániť vlastné predajné stánky a predajné zariadenia sú predajcovia povinní do 

23.12.2021 najneskôr do 20,00 h.  

32)  Každý predajca je povinný vybaviť si na Mestskom úrade v Trnave povolenie na 

vjazd motorového vozidla do lokality námestia a pešej zóny.  

33)  V prípade, ak sa organizátor rozhodne zaviesť systém vratných zálohovateľných 

pohárov na nápoje, sú všetci predajcovia povinní sa do tohto systému zapojiť. 

34) V lokalite konania akcie je zakázané parkovať akékoľvek motorové vozidlá či iné 

prípojné zariadenia. 

35) Zásobovanie stánkov tovarom je vždy ráno do 10,00 h a následne po skončení min. 

času predaja, teda po 18,00 h a dňa 22.12.2021 až po 20,00 h.  

36)  V zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov 

sú všetci predajcovia potravín povinní preukázať sa kontrolným orgánom 

potvrdením o registrácii podľa zákona o potravinách a dokladom o pôvode tovaru, 

či ide o vlastnú pestovateľskú činnosť, alebo nákup a predaj.  

37) Všetci predajcovia sú povinní v zmysle § 9 vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov mať v stánku 6 kg práškový hasiaci 

prístroj potrebný v prípade požiaru.  

38) Je zakázané:  
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a) svojvoľne manipulovať a zasahovať do pripojenia elektrickej energie 

a vnútorných rozvodov v stánkoch organizátora,  

b) používať elektrické vykurovacie telesá vo všetkých stánkoch,  

c) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do konštrukcie stánku – vŕtaním, zatĺkaním, 

montovaním a pod., 

d) nechávať počas predaja a po ukončení predaja v okolí stánku akýkoľvek odpad, 

e) vynášať odpad zo stánkov do malých smetných nádob. 

39)  Porušenie týchto Všeobecných zásad na Organizačné zabezpečenie akcie 

ADVENT 2021 v Trnave bude považované za závažné porušenie pravidiel 

a následne sankcionované v zmysle platnej legislatívy. 

40) Svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov, nepovolený záber 

priestranstva pre stánok 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 VT 2021, bude považované za závažné porušenie týchto zásad a bude 

sankcionované vylúčením z predaja, pričom tento predajca  môže byť vylúčený 

z účasti na VT až na obdobie 5 rokov. 

41) Ak záujemca o predaj na VT 2021 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 VT 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. 

42) Oznámenia o výbere účastníkov k účasti na VT sa zasielajú vybraným 

účastníkom poštou na adresu, ktorá je uvedená v žiadosti.  

43) V prípade neprevzatia zásielky v stanovenej odbernej lehote, bude žiadateľ 

automaticky vyradený z účasti na VT.  

44) V prípade nezaplatenia platieb v stanovenom termíne, bude žiadateľ 

automaticky vyradený z účasti na VT.   
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45) Charitatívne organizácie, neziskové organizácie a občianske združenia, 

prezentujúce svoju činnosť alebo činnosť svojich klientov, majú miesto 

poskytnuté bezodplatne, v rámci priestorových možností mesta.  

46) Ambulantný predaj na súkromných pozemkoch v lokalite konania VT sa 

povoľuje len pri stálych kamenných prevádzkach reštauračného typu, ktoré 

majú potrebné zázemie.  

47) Rozhodnutie na predaj na VT môže byť zrušené, ak užívateľ poruší povinnosti 

stanovené v príslušných zákonných ustanoveniach alebo v schválenom 

organizačnom zabezpečení alebo v rozhodnutí a predajca bude vylúčený 

z predaja bez nároku na náhradu vrátenia platieb, pričom na obdobie ďalších 5 

rokov predajca nemusí byť zaradený do zoznamu uchádzačov k účasti na VT.  

48) Mesto Trnava ako organizátor akcie si vyhradzuje právo akciu zrušiť v prípade 

nepriaznivej epidemiologickej situácie.  


