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Organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2019 

  

 

Termín konania: 29.11.2019 – 22.12.2019.  

 

Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 07.01.2020.  

 

Výstavba klziska so zázemím na ulici Hlavná v termíne od 18.11.2019 – 24.11.2019, 

s prevádzkovaním klziska v dňoch 25.11.2019 – 07.01.2020. 

 

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

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

 

Kultúrne podujatia:  Trojičné námestie, Hlavná ulica 

 

 

Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2019 

 

1. Na zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2019 menuje  riaditeľ Organizačnú skupinu 

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

2019. 

2. Predajcovia sa môžu zúčastniť akcie ADVENT v Trnave 2019 na základe prihlášky k účasti 

na predaj podanej v termíne podľa týchto zásad. 

2.1 Prijímanie prihlášok k účasti na predaji na akciu ADVENT v Trnave 2019 zabezpečuje 

podateľňa Mestského úradu v Trnave a pre posúdenie termínu podania je rozhodujúci 

dátum prijatia prihlášky podateľňou Mestského úradu v Trnave. 

2.2 Termín podania prihlášok s prílohami k účasti na predaji na akciu ADVENT v Trnave 

2019 je: 

Pre charitatívne organizácie najneskôr do 31.10.2019 

Pre ostatných žiadateľov najneskôr do 15.10.2019. 

3. OS  zabezpečuje vyberanie platieb za prenájom pozemku a za vlastné predajného zariadenia 

počas akcie ADVENT v Trnave 2019 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 

akcie ADVENT v Trnave 2019. 

4. 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. 
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5. Podmienky výberu účastníkov – predajcov na akcii ADVENT v Trnave 2019: 

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

v termínoch v zmysle bodu 2. 

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.  

6.  O konečnom pridelení a umiestnení  predajného miesta je oprávnený rozhodnúť riaditeľ.  

7.  Organizáciám vykonávajúcim charitatívny predaj je platba za poskytnutie predajného 

zariadenia   a prenájom pozemku odpustená.  

8.  OS zabezpečuje pripojenie zariadení pre komerčnú činnosť a kultúrne podujatia na zdroje 

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

prerušením dodávky energie. 

9.  Povolenie na predaj sa vydáva len na všetky dni konania akcie ADVENT v Trnave 2019, 

okrem povolení pre organizácie vykonávajúce charitatívny predaj. 

10. 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. 

11. 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.  

12. Pri predajcoch občerstvenia, nápojov a predajcoch langošov, trdelníkov, zemiakových 

placiek, podplamenníkov, párancov a podobných mastných jedál je požadovaná aj peňažná 

záloha na čistotu vo výške 200,- eur. Túto sumu Mesto Trnava vráti do 60 dní po skončení 

akcie platiteľovi v prípade zanechania čistoty. V prípade znečistenia verejných 

priestranstiev, napr. mastné fľaky na dlažbe, vylievanie nečistôt do dažďových vpustov 
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a pod., resp. neporiadku v okolí stánkov s vyššie uvedeným sortimentom, Mesto Trnava 

dotknutému predajcovi ním uhradenú zálohu  na čistotu vo výške 200,- eur nevracia.   

13.  Ostatné ustanovenia neupravené týmto OZ sa riadia príslušnými všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta Trnava.  

14.  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.  

15.  Riaditeľ akcie ADVENT v Trnave 2019 je oprávnený presúvať finančné prostriedky medzi 

jednotlivými položkami podľa aktuálnych potrieb v rámci schváleného rozpočtu akcie 

ADVENT v Trnave 2019.  

16.  Prevádzkovanie klziska: 

Prevádzkový čas: Pondelok - Nedeľa: od 10:00 do 20:00 hod 

Cena vstupného:  0,50 eur/vstup/osobu 

Cena požičovného za korčule: 2,00 eurá 

17.  Čas predaja počas akcie ADVENT v Trnave 2019 je stanovený nasledovne: 

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

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

Čas predaja dňa 22.12.2019: od 08:00 h do 20:00 h. 

18.  Stanovený čas predaja je záväzný pre všetkých predajcov. Nedodržanie stanoveného času 

predaja bude považované za porušenie týchto „Všeobecných zásad“.  

19.  O skrátení, resp. predĺžení času predaja je oprávnený rozhodnúť riaditeľ akcie ADVENT 

v Trnave 2019.  

20.  Predajcovia preberajú a odovzdávajú stánky vo vlastníctve mesta podľa pokynov OS. 

21.  Je zakázané nechávať po ukončení predaja v okolí stánku akýkoľvek odpad.  

22.  Je zakázané vynášať odpad zo stánkov do malých smetných nádob.  

23.  Stavba vlastných predajných stánkov a predajných zariadení je možná od 26.11.2019 

v čase od 08,00 h.  

24.  Odstrániť vlastné predajné stánky a predajné zariadenia sú predajcovia povinní do 

23.12.2019 najneskôr do 20,00 h.  
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25.  Každý predajca je povinný vybaviť si na Mestskom úrade v Trnave povolenie na vjazd 

motorového vozidla do lokality námestia a pešej zóny.  

26.  Všetci predajcovia jedál a nápojov na priamu konzumáciu sú povinní pri predaji na priamu 

konzumáciu používať kompostovateľný riad (nie plastový či papierový), vrátane príborov, 

tácok a pohárov.  

27.  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.  

28.  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.  

29.  Porušenie týchto Všeobecných zásad na Organizačné zabezpečenie akcie ADVENT 

v Trnave 2019 bude považované za závažné porušenie pravidiel a následne sankcionované 

v zmysle platnej legislatívy. 

 


