Pokyny
správcu trhového miesta 4 SPORT s.r.o.
pre účastníkov príležitostného trhu
„Pivný festival“
27. 7. – 6. 8. 2017
Názov príležitostného trhu:

„Pivný festival“

Dátum konania:

27. 7. – 6. 8. 2017 (11 dní)

Trhové miesto:

4 SPORT Areál (Jazdecký areál)
Jazdecká 1
080 01 Prešov

Správca príležitostného trhu: 4 SPORT s.r.o.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
kontaktná osoba: p. Tribusová (0918 606 230)
tel: 051/7720704, 7720705
Súvisiace predpisy – zákony a VZN : zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, zákon č.455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, VZN č. 8/2011, ktorým
sa vydáva Trhový poriadok správcu trhového miesta.

1.Vydávanie povolení
Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej iba
predávajúci) sa vyberajú na základe písomne podaných PRIHLÁŠOK, ktorých prílohu tvorí
Živnostenské oprávnenie, výpis z Obchodného registra, Koncesná listina, Osvedčenie o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka a pri predaji prebytkov ovocia a zeleniny Potvrdenie
obecného/mestského úradu o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, lesa. Pri predaji tovaru
potravinárskeho charakteru (okrem ovocia a zeleniny) je potrebné k prihláške doložiť aj
Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Predávajúci je povinný predložiť aj kópiu
strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na
ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého predávajúci nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu.
Prihlášky prijíma správca trhového miesta (ďalej iba organizátor) do 30.6.2017.
Na základe doručenej prihlášky (spolu s požadovanými dokladmi) a uhradenia poplatkov uvedených
v bode 4, každému predajcovi bude na mieste pridelené predajné miesto.

2.Nájom za predajné miesto
Výška nájmu za predajné miesto je za plochu prideleného miesta – súčin dĺžky a šírky miesta. Pre
účely určenia výšky nájmu je minimálna šírka predajného miesta 2m. Pri výpočte plochy predajného
stánku sa zaokrúhľuje smerom nahor.
Predajné miesta sa prideľujú v zónach stanovených organizátorom, podľa počtu prihlásených
predajcov a sortimentu predávaného tovaru. Organizátor si vyhradzuje právo meniť rozmiestnenie
predajných miest podľa potreby situácie Pivného festivalu.
Zóny C,F a G sú určené výhradne pre predajcov a dovozcov piva.
Predajné miesto sa prideľuje na celé podujatie, t.j. 11 dni bez možnosti zníženia za čiastočnú účasť
a nájom za predajné miesto sa uhrádza vopred a v plnej výške pred udelením povolenia na predaj:
predajné miesto
prívod ELI do 1kW /registračná pokladnica, 1svetlo/
prívod ELI do 4kW
prívod ELI nad 4kW
prípojka vody

88,00 €/m2/ 11 dní
55,00 €/ 11 dní
192,50 €/ 11 dní
330,00 €/ 11 dní
55,00 €/ 11 dní

3.Parkovanie
vjazd do areálu

4,00 €/ 1 ks označenia vozidiel kartou „P“ počas trhov
(platí pre 1 vozidlo a jedno predajné miesto)

Cena za predajné miesto a parkovné sa vypočíta bez DPH. K cenám energií sa prirátava 20% DPH.

4.Úhrady a platobné podmienky
Vyššie uvedené poplatky - nájomné za predajné miesto, poplatok za prívod ELI, prípojku vody,
poplatok za vydanie označenia vozidiel „P“ pre vjazd do areálu, ktorý je súčasťou povolenia na predaj,
sa uhrádza vopred v plnej výške.
Číslo účtu: SK21 1111 0000 0011 0385 1005
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov
Doplniť do poznámky: Meno a priezvisko, príp. názov firmy.
Variabilný symbol: uviesť IČO
5.Predajná doba
Predávajúci vykonajú všetky technické a organizačné práce spojené so zásobovaním a prípravou
predaja denne do času otvorenia príležitostného trhu.
Časový rozpis zásobovania podľa jednotlivých zón bude predajcom k dispozícii pri prezentácii
27. júla 2017.
Vjazd do areálu príležitostného trhu bude povolený iba vozidlám, označeným kartičkou „P“, vydanou
organizátorom (max. 1 vozidlo na 1 predajné miesto) a iba v čase podľa uvedeného rozpisu.

Predajná doba na príležitostnom trhu sa stanovuje nasledovne:
27. júl 2017
(štvrtok)
- od 15.00 do 24.00 hod.
28. júl 2017
(piatok)
- od 15.00 do 24.00 hod.
29. júl 2017
(sobota)
- od 15.00 do 24.00 hod.
30. júl 2017
(nedeľa)
- od 15.00 do 24.00 hod.
31. júl 2017
(pondelok)
- od 15.00 do 24.00 hod.
01. august 2017
(utorok)
- od 15.00 do 24.00 hod.
02. august 2017
(streda)
- od 15.00 do 24.00 hod
03. august 2017
(štvrtok)
- od 15.00 do 24.00 hod.
04. august 2017
(piatok)
- od 15.00 do 24.00 hod.
05. august 2017
(sobota)
- od 15.00 do 24.00 hod.
06. august 2017
(nedeľa)
- od 15.00 do 22.00 hod.

Po ukončení príležitostného trhu v nedeľu 6. augusta a vyčistení predajného miesta, opustí
predávajúci predajné miesto vrátane stánku a pomocného zariadenia.

6.Podmienky predaja
Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch, ktoré si predajcovia zabezpečujú sami na vlastné náklady.
Výstavba stánkov sa uskutoční podľa plánu rozmiestnenia, vypracovaného organizátorom.

Predajné miesto sa rezervuje do 15.00 hod. 27. júla 2017.
V prípade, že predajca sa do toho času neprezentuje, prepadá celý uhradený poplatok
v prospech organizátora príležitostného trhu.
V prípade zrušenia účasti predajcu 7 dní pred začiatkom príležitostného trhu, bude predajcovi
vrátená suma vo výške 50% uhradeného poplatku.
Vzhľadom na charakter príležitostného trhu organizátor vylučuje pre predajcov možnosť
poskytovania pohostinských a reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania.
Predajcovia môžu zaujať iba pridelené miesto podľa inštrukcií člena organizačného tímu na mieste.
Bez písomného súhlasu organizátora nie je dovolené :
- zamieňať pridelené predajné miesta (predajné stánky)
- užívať voľné priestranstvo mimo prenajatého predajného miesta.
Predajný stánok nesmie presahovať pridelené predajné miesto.
SBS zabezpečená organizátorom bude zabezpečovať nepretržitý dozor v priestoroch príležitostného
trhu, avšak ochranu tovaru v predajných stánkoch pred odcudzením vo večerných a nočných
hodinách si zabezpečuje vlastník individuálne. Organizátor príležitostného trhu nezodpovedá za
prípadné vzniknuté škody na súkromnom majetku nájomcu predajného miesta.

UPOZORNENIE !!!
Zakazuje sa vylievanie použitých olejov a iných nečistôt pri stánkoch, ako aj v celom areáli
príležitostných trhov. Predávajúci sú povinní zabezpečiť si samostatné nádoby na
zachytávanie použitých olejov. V prípade znečistenia verejného priestranstva
predávajúcim, je tento povinný vykonať nápravu na vlastné náklady.
Predajcovia, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu, musia mať technické zariadenia
na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré riešia STN č.33 2000-4-41 a STN č.33
2000-4-47 a platnú revíznu správu nie staršiu ako 6 mesiacov. V opačnom prípade nebudú zapojení!
Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené každý deň v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.

