
Povinnosti predajcov 

počas vykonávania predaja na akcii ADVENT v Trnave 2019 

 

1. Všetci predajcovia 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.  

2. Svojvoľné premiestňovanie predajcov v predajných stánkoch medzi sebou a zmena 

predajného miesta určeného v rozhodnutí mesta Trnava bude posudzované ako závažné 

porušenie zásad Organizačného zabezpečenia a bude sanckionované vylúčením z ďalšieho 

predaja. V zmysle príslušných VZN Mesta Trnava môže byť predajca vylúčený z účasti na ďalších 

akciách až na dobu 5 rokov.  

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

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

5. 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.  

6. V prípade, ak má predajca záujem o zber použitého oleja, je nutné túto skutočnosť nahlásiť na 

t.č. 0905/937679.  

7. Predajcom bude k dispozícii pitná voda, ktorú môžu  čerpať do vlastných nádob na radnici – 

oproti informátorovi, každý deň v čase od 7,00 do 21,00 h. Pri napúšťaní vody sú predajcovia 

povinní zamedziť vylievaniu vody mimo nádob. 

8. 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.  

9. Všetci predajcovia sú povinní v zmysle § 9 vyhláška 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.  

10. Ostatné ustanovenia neupravené tými pokynmi a podmienkami predaja, určenými vo 

vydanom rozhodnutí, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Trnava.  


