Odovzdávanie a preberanie stánkov vo vlastníctve mesta pre
predajcov počas konania Vianočných trhov 2018

Predajcovia si preberajú predajné stánky osobne dňa 28.11.2018
protokolárne proti podpisu od zástupcu mesta nasledovne:
v čase od 09,00 h – nové predajné stánky na Trojičnom námestí
Stretnutie začne pri soche najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí.
v čase od 13,00 h – staré predajné stánky na Hlavnej ulici
Stretnutie začne pred budovou Radnice.
Okamihom podpísania Preberacieho protokolu prechádza zodpovednosť
za škody na stánku na predajcu.
V predajných stánkoch je zakázané:
➢ Vykonávať akékoľvek zásahy do konštrukcie stánku – lepením,
vŕtaním, pribíjaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom,
➢ Používať elektrické vykurovacie telesá,
➢ Privádzať alebo rozvádzať elektrické vedenia,
➢ Vykonávať akékoľvek zásahy do konštrukcie stánku, napr. odoberať
či rozoberať súčasti konštrukcie a pod.,
➢ Vykonávať akékoľvek zásahy do iného inventáru (lavica).
V prípade poškodenia mestského stánku alebo zistenia závady
počas trvania vianočných trhov 2018 predajcovia budú kontaktovať
službukonajúci servis: Ján Hrčka t.č. 0905 385 784
Odovzdávanie predajných stánkov po skončení vianočných trhov bude
protokolárne proti podpisu zástupcovi mesta nasledovne:
Dňa 23.12.2018 – v čase od 08,00 h do 12,00 h. – pri odovzdaní stánku
musí byť prítomný predajca osobne, prípadne ním poverený zástupca na
základe písomného poverenia. Poverenie na odovzdanie stánku musí
poverená osoba odovzdať poverenému zástupcovi mesta.

Poverený zástupca za Mesto Trnava:
Ing. Zuzana Bodišová, t.č. 0905 937 679

Predajcovia sú povinný dodržiavať čistotu v okruhu 1 m od predajného
miesta počas celej doby predaja. Je zakázané nechávať počas a po
skončení predaja v okolí stánku odpad.
Na odpad z predajných stánkov majú predajcovia k dispozícii 1100 l
kontajnery, umiestnené na Ulici Radlinského, Ulici Hviezdoslavova –
oproti pošte a Ulici Štefániková pri Mestskej veži. Je zakázané vynášať
odpad do akýchkoľvek iných smetných nádob v lokalite konania
vianočných trhov.
Stavba vlastných predajných stánkov a zariadení je povolená od štvrtka
– 29.11.2018 od 08,00 h.
Zásobovanie stánkov tovarom motorovým vozidlom je povolené vždy
ráno do 10,00 h a následne večer po 22,00 h.
Predajcom bude k dispozícii pitná voda na radnici – oproti informátorovi,
každý deň v čase od 7,00 do 21,00 h.
Pohotovosť elektrikár:
Ivan Miškolci 0907/426 692, Matúš Rezbárik 0907/739 671

Všetci predajcovia sú povinní vybaviť si vjazd do lokality konania
Vianočných trhov z dôvodu zásobovania na referáte dopravy –
tomas.bojanov@trnava.sk, t.č. 033/3236 117.
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