Mestský úrad Detva
Oddelenie správy majetku
TECHNICKO–ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
sprievodnej akcie pri príležitosti 53. ročníka FSP v Detve
„Stravovací areál“ a „Komerčný jarmok remesiel (ďalej len „KJR“)“
Organizátor:
Miesto konania:
Termín konania:
Organizovanie predaja:

mesto Detva
Areál prírodného amfiteátra v Detve
06.-08.07.2018
pracovníci MsÚ Detva a členovia OV FSP

Termín prijímania žiadostí:

- v prvej etape do 15.05.2018
- po 16.05.2018 operatívne do naplnenia uvoľnených kapacít

Spracovanie žiadostí, výber sortimentu
stravovania, zaslanie informačného listu
pre predajcov so zálohovým poplatkom1:

- v prvej etape do 21.05.2018 Stravovací areál
do 31.05.2018 KJR
- po 10.06.2018 operatívne do naplnenia uvoľnených kapacít

Termín úhrad zálohových poplatkov:

- v prvej etape do 31.05.2018 Stravovací areál
do 20.06.2018 KJR
- po 31.05.2018 operatívne do naplnenia uvoľnených kapacít
Stravovací areál
- po 21.06.2018 operatívne do naplnenia uvoľnených kapacít KJR

Zazmluvnenie predajcov:

do 30.06.2018

Umiestňovanie stánkov:

stravovací areál streda 04.07.2018 od 14:00 hod .
KJR
streda 04.07.2018 od 14:00 hod.

Kontrola revízií elektrospotrebičov a
predlžovacích prívodov podľa
STN 33 1610 pre predávajúcich
v stravovacom areáli:

priebežne od 05.07.2018 do 08.07.2018

Pripojovanie na elektrickú sieť:

05.07.2018 od 08:00 hod. podľa pravidla:

1 stánok – max. 1 ks vlastný trojfázový predlžovací kábel, zásuvka 400 V (16 A, 32 A)
max. 2 ks vlastný jednofázový predlžovací kábel, zásuvka 230 V
Predajná doba:

piatok 06.07.2018
sobota 07.07.2018
nedeľa 08.07.2018

10:00-03:00 hod.
08:00-03:00 hod.
08:00-18:00 hod.

Záväzné pokyny pre predávajúcich sú prílohou tohto TOZ.
V Detve, dňa 09.05.2018
podpísané
__________________________
Ing. Jana Pálková
1

Mesto Detva ako organizátor akcie si vyhradzuje právo výberu sortimentu predaja a určenie rozmiestnenia predajných miest.
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Príloha k TOZ

ZÁVÄZNÉ POKYNY PRE PREDÁVAJÚCICH
(príloha k TOZ všetkých príležitostných trhov konaných v meste Detva)

I. Organizátor
1. Organizátor sa zaväzuje pre predajcov zabezpečiť:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dostatočné množstvo nezávadnej pitnej vody pre stánky poskytujúce občerstvenie;
dostatočné množstvo odpadových vriec;
umiestnenie dostatočného množstva uzatvárateľných odpadových nádob na dočasné skladovanie odpadkov;
celkové upratovanie miesta konania príležitostného trhu;
bezplatné sociálne zariadenia vo verejných sociálnych zariadeniach;
organizačných zamestnancov MsÚ Detva zodpovedných za stánkový predaj.

2. Organizátor si vyhradzuje právo kontroly predaja podľa ustanovení TOZ a Záväzných pokynov pre predávajúcich
u jednotlivých predajcov počas celej doby predaja, a to kontrolnými orgánmi mesta Detva, Mestskou políciou
mesta Detva, súkromnou bezpečnostnou službou alebo ďalšími osobami určenými organizátorom akcie.
3. Organizátor vyberá od predajcov zálohové platby za umiestnenie predajného stánku v mieste konania
príležitostného trhu vo výške 100% a vyhradzuje si právo účtovať storno úhradu za zrušenie účasti predajcu,
nasledovne:
a. písomné zrušenie účasti na predaji do piatku (vrátane) najmenej 4 týždne pred termínom konania
príležitostného trhu vo výške 5% z platby za umiestnenie predajného stánku;
b. písomné zrušenie účasti na predaji do piatku (vrátane) najmenej 2 týždne pre termínom konania
príležitostného trhu vo výške 15% z platby za umiestnenie predajného stánku;
c. písomné zrušenie účasti na predaji v týždni konania príležitostného trhu vo výške 50% z platby za
umiestnenie predajného stánku;
d. neúčasť na predaji bez akéhokoľvek oznámenia vo výške 100% z platby za umiestnenie predajného stánku.

II. Účasť na predaji a pridelenie priestoru
1. Predávať na príležitostných trhoch, ktorých organizátorom je mesto Detva môžu fyzické a právnické osoby, ktoré
majú oprávnenie na predaj v zmysle príslušných právnych predpisov (ďalej len „predajcovia“ v príslušnom
gramatickom tvare), majú od organizátora povolenie a majú s ním uzavretý zmluvný vzťah. Mesto Detva si
vyhradzuje právo výberu predajcov.
2. Vybraní predajcovia sú povinní dodržiavať najmä ustanovenia:
a. 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;
b. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
c. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
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d. zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov;
e. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
f. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva č. 1/2004 Trhový poriadok v znení VZN č. 3/2010 a VZN č.
4/2015;
g. týchto záväzných pokynov pre predávajúcich.
3. Pri zistení predaja a/alebo rozširovania tovaru ohrozujúceho zdravie osôb, návykových látok, omamných látok,
psychotropných látok, jedov, prekurzorov alebo alkoholu obsahujúceho viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu, bude organizátor voči predajcovi postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky.

III. Predajcovia
Predajcovia sú pred umiestnením predajného stánku a počas celej doby predaja povinní najmä:
a. predložiť organizátorovi oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, kópiu rozhodnutia orgánu na ochranu
zdravia (potvrdenie regionálneho hygienika) vydaného v mieste svojho trvalého bydliska na predaj z
mobilného potravinárskeho zariadenia, prenosného stánku;
b. predkladať kontrolným orgánom organizátora doklady, o ktoré budú požiadaní;
c. používať elektronickú registračnú pokladnicu;
d. zabezpečiť dostatočný počet nádob na odpadky a udržiavať v okolí predajného miesta čistotu a poriadok.

IV. Umiestnenie predajného stánku
1. Mesto Detva ako organizátor akcií a príležitostných trhov si vyhradzuje právo výberu sortimentu a určenia
rozmiestnenia predajných miest a stánkov.
2. Umiestňovať predajné stánky je možné len v miestach na to určených a podľa pokynov organizačných
pracovníkov MsÚ Detva. Mimo určeného priestoru je umiestňovanie predajných stánkov a stolov prísne
zakázané. Porušenie tohto opatrenia bude mať za následok zákaz predaja a vykázanie predajcu z miesta konania
príležitostného trhu.
3. Predajný stánok si zabezpečuje predajca sám. Stánok musí byť na viditeľnom mieste označený nasledovnými
údajmi:
a. obchodné meno predajcu;
b. zodpovedná osoba;
c. sídlo alebo miesto podnikania;
d. číslo stánku pridelené organizátorom.
4. Predajný stánok, prípadne zariadenie, z ktorého bude predajca predávať, musí byť postavený tak, aby neohrozoval
bezpečnosť zamestnancov, kupujúcich a/alebo iných osôb.
5. Predajca je povinný zabezpečiť, aby v jeho predajnom stánku bol na voľne prístupnom mieste umiestnený
príslušný hasiaci prístroj podľa druhu horľavín!!!

V. Hygiena a bezpečnosť predaja požívatín
1. Stánok na krátkodobý predaj požívatín:
a. musí vyhovovať hygienickým požiadavkám;
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b. musí chrániť požívatiny a zamestnancov pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (dážď, slnko, prach a pod.),
otvorená môže byť len jedna časť stánku slúžiaca na obsluhu, kde je umiestnený predajný pult;
c. musí byť vybavený aspoň jednoduchým zariadením a potrebami na umývanie rúk a pracovného náčinia
(umývadlo, drez, vedro, čistiace prostriedky, mydlo, uterák a pod.);
d. ak nemožno pre stánok na krátkodobý predaj požívatín zabezpečiť prívod tečúcej vody z vodovodu, môže sa
voda donášať z verejného vodovodu v nádobách na tento účel určených, vtedy sa potraviny a nápoje musia
kupujúcim podávať len v nenávratných obaloch;
e. musí byť vybavený účelným, ľahko čistiteľným zariadením, ktoré umožňuje hygienicky vyhovujúce
skladovanie, vystavovanie a predaj požívatín;
f. pre zamestnancov sa musí v stánkoch vyčleniť priestor na odkladanie odevov;
g. iné zariadenia pre stánkový predaj požívatín podnosy, stoly a pod. musia byť zhotovené zo zdravotne
nezávadného materiálu, ktorý je ľahko čistiteľný.
2. Predajcovia sú ďalej povinní:
a. zamestnávať len osoby zdravotne spôsobilé, pričom zamestnanci musia mať platný zdravotný preukaz;
b. oboznámiť zamestnancov s hygienickými požiadavkami na preberanie, skladovanie, vystavovanie a predaj
poživatín a kontrolovať ich dodržiavanie;
c. dodržiavať zásady osobnej a prevádzkovej hygieny vrátane zákazu fajčenia;
d. poskytnúť zamestnancom ochranné odevy a vytvoriť podmienky pre hygienicky nezávadný predaj požívatín
(vybavenie stánku potrebným zariadením) a podľa druhu predávaných požívatín i dostatočnú kapacitu
chladiacich a mraziacich zariadení;
e. predávať len také požívatiny, ktoré zodpovedajú normám kvality;
f. sledovať akosť predávaných požívatín a vylúčiť z predaja požívatiny neznámeho pôvodu, podozrivého
pôvodu, čiastočne zmyslovo narušené alebo zjavne znehodnotené;
g. požívatiny predávať len vtedy ak majú platný certifikát, či už sú požívatiny z dovozu alebo z domácej
produkcie;
h. dodržiavať zákonné opatrenia zákazu predaja alkoholických nápojov podnapitým a mladistvým osobám;
i. označiť celý ponúkaný sortiment cenou.

VI. Porušenie podmienok a sankcie
1. Technicko-organizačné zabezpečenie a záväzné pokyny pre predávajúcich sú záväzné pre všetkých predajcov.
2. Nedodržanie alebo porušenie Technicko-organizačného zabezpečenia a/alebo Záväzných pokynov pre
predávajúcich predávajúcim bude riešené zápisom o porušení podmienok predaja. Pri opakovanom porušení
organizátor predajcu vykáže z miesta konania príležitostného trhu bez nároku na vrátenie platby za umiestnenie
stánku. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy o užívaní nehnuteľnosti uzavretej medzi predajcom
a organizátorom.
3. Akékoľvek nedodržanie alebo porušenie Technicko-organizačného zabezpečenia a/alebo Záväzných pokynov pre
predávajúcich predávajúcim bude mať za následok vylúčenie predajcu z ďalších príležitostných trhov, ktorých
organizátorom bude mesto Detva a to minimálne na 2 kalendárne roky.
V Detve, dňa 09.05.2018
podpísané
________________________________
Ing. Jana P á l k o v á
vedúca oddelenia správy majetku
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