Advent v Trnave 2022
Podmienky predaja:
a) Všetci predávajúci na trhovom mieste na sú povinní dodržiavať hygienické a
veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné
súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými osobami.
b) Podmienkou predaja na trhovom mieste je platná nájomná zmluva a zaplatenie
príslušných platieb v zmysle schváleného uznesenia MZ mesta Trnava a mať platné
povolenie k predaju vydané Mestom Trnava.
c) Kontrolné orgány alebo orgány dozoru môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých
tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.
d) Počas neprítomnosti majiteľa stánku je potrebné určiť zodpovedného zástupcu.
e) Zásobovanie a dovoz tovaru na trhové miesto je možné len s povolením vydaným
Mestom Trnava, pričom je každý účastník povinný rešpektovať pokyny a nariadenia
organizátora a polície.
f) Povolenie môže byť kedykoľvek zrušené v prípade, ak užívateľ trhového miesta poruší
povinnosti stanovené v príslušných zákonných ustanoveniach a v tomto rozhodnutí.
g) Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb:
a. dodržiavať podmienky predaja;
b. predávať len na predajnom mieste určenom organizátorom;
c. označiť predajné miesto podľa osobitných predpisov;
d. udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku;
e. umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania podmienok
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu;
f. na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa
charakteru predaja) a platné povolenie na predaj.
h) Na príležitostnom trhu je zakázané:
h.1) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše,
sudy);
h.2) parkovať motorové vozidlá v lokalite konania akcie,
i) Rezervované miesto - stánok môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla.
j) Je zakázané svojvoľné premiestňovanie stánku na iné miesto. Porušenie tejto povinnosti
bude považované za závažné porušenie Organizačných pokynov pre VT.
k) Záber verejného priestranstva mimo plochu určenú v rozhodnutí - umiestnenie stojanov,
stolov, regálov, tovaru a pod. - je zakázaný a bude považovaný za porušenie
podmienok určených OZ VT a účastník bude okamžite vylúčený z účasti na VT bez
náhrady.
l) Na ostatné povinnosti a podmienky neupravené týmto rozhodnutím sa primerane
vzťahujú ustanovenia príslušných VZN a uznesení MZ.
m) Všetci predajcovia jedál a nápojov sú povinní pri predaji jedál a nápojov používať
kompostovateľný riad (nie plastový či papierový) vrátane príborov, tácok a pohárov.
n) Stavba vlastných predajných stánkov je povolená od 23.11.2022 od 08:00 h.
o) Odvoz vlastných predajných stánkov a zariadení je predajca povinný uskutočniť
v termíne do 23.12.2022 do 22:00 h.

Schválené uznesením MZ č. 1010/2022 zo dňa 28.06.2022

