PODMIENKY
PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU v rámci kultúrneho podujatia XIII. ročník

„Samove hry “
konaného v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

1. Zriadenie príležitostného trhu a jeho označenie
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zriaďuje príležitostný trh v rámci kultúrneho
podujatia (ďalej len „podujatie“) XIII. ročník „Samove hry“.

2. Miesto konania príležitostného trhu
Za miesto konania príležitostného trhu v rámci konania podujatia „Samove hry“ sa určuje
Nám. Jána Kostru (oproti Ternu)

3. Správca príležitostného trhu
Správcom trhu je
Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
(ďalej ako „správca trhu“).

4. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostnom trhu je povolené predávať:
a) potraviny:
1. sušené ovocie, olejniny (najmä semená z maku siateho, ľanu siateho olejného,
slnečnice ročnej, sezamu indického, tekvice obrovskej alebo tekvice obyčajnej),
suché škrupinové plody (najmä vlašské orechy, lieskovce, pistácie, arašidy, kešu
orechy, brazílske paraorechy, sladké mandle)- balené v hygienicky nezávadných
obaloch s označením názvu výrobku, výrobcu, zloženia, údaja o hmotnosti,
dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti a informácie o spôsobe
technologickej úpravy v súlade s osobitným predpisom1,
2. cukrárenské výrobky a cukrovinky,
3. mäso a výrobky z mäsa v originálnom balení,
4. včelie produkty a výrobky z medu- tento tovar musí byť bezchybný a zdravotne
nezávadný, plnený do hygienicky nezávadných obalov s označením názvu
výrobku, výrobcu, zloženia, údaja o hmotnosti/objeme, dátume spotreby,
minimálnej trvanlivosti v súlade s osobitným predpisom2,
1

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách,
suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich
2
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 41/2012 o mede
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5. mlieko a výrobky z mlieka v súlade s osobitnými predpismi3,
6. čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované
podľa osobitných zákonov- predávajúci musí byť držiteľom osvedčenia
o odbornej spôsobilosti,
7. lesné plodiny,
8. medovníky,
9. pečené gaštany,
10. varená kukurica,
11. langoše,
12. zemiakové placky,
13. zemiakové lokše,
14. pukance,
15. cukrová vata,
16. trdelníky,
17. palacinky,
18. balená zmrzlina,
19. oleje- spotrebiteľsky balené s vyznačením názvu výrobku, výrobcu, zloženia,
údaja o objeme, dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti v súlade
s osobitným predpisom4,
20. bylinky a koreniny- plnené do hygienicky nezávadných obalov s označením
názvu výrobku, výrobcu, zloženia, údaja o hmotnosti, dátume spotreby alebo
minimálnej trvanlivosti,
21. nealkoholické nápoje- spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu
konzumáciu na mieste,
22. pivo, víno, medovina- spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu
konzumáciu na mieste.
b) ostatný tovar:
1. poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (kvety živé,
sušené, umelé, priesady, ozdobné kry, semená a pod.),
2. knihy, denná a periodická tlač, pohľadnice,
3. drobné umelecké a drobné remeselnícke výrobky z dreva, kovu, textilu, skla,
keramiky, slamy, papiera a pod.,
4. kožené výrobky, remenárske výrobky, vrátane kožušín a výrobkov z nich,
5. sezónne, úžitkové a ozdobné predmety,
6. minerály, polodrahokamy, liečivé kamene,
7. obrazy,
8. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, balóny, hračky.
2. Na príležitostnom trhu je možné poskytovať okrem služieb stanovených v zákone
nasledovné služby:
a) zábavného a kultúrneho charakteru (napr. kolotoče, strelnice a podobné atrakcie),
b) drobné remeselné práce,
c) maľovanie portrétov, fotografovanie,
3

výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
4
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 424/2012, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé
rastlinné oleje a výrobky z nich
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d) maľovanie na tvár,
e) jazda na koni,
f) historické a umelecké remeslá.

5. Podmienky predaja
Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je:
- správcom trhu schválená písomná prihláška na prenájom trhového miesta určeného
správcom trhu (prihláška je uverejnená na webovej stránke Turistickej informačnej
kancelárie Devínska Nová Ves),
- povolenie na predaj/poskytovanie služieb udelené správcom trhu,
- včas preukázané uhradenie poplatku, ak bol poplatok vyrúbený,
- ponúkanie tovaru na predaj a/alebo poskytovanie služby iba v priestoroch určených
správcom trhu,
- zabezpečenie, aby predmetom ponuky nebol tovar nekvalitný, ohrozujúci i zdravie
spotrebiteľov,
- dodržiavanie ústnych pokynov správcu trhu v súvislosti so zabezpečením funkčnosti
technickej prevádzky príležitostného trhu a s udržiavaním čistoty a poriadku na
trhovom mieste.

6. Poplatok za trhové miesto
Ponúkaný tovar a služby:

-

-

Poplatok:

predaj teplých jedál a nápojov
40,- €
ľudoví výrobcovia s ukážkou výroby
bez poplatku
ľudoví výrobcovia a predajcovia iného tovaru bez ukážky výroby
15,- €
cukrová vata, pukance, syrové korbáče
40,- €
mäsové a syrové výrobky v originálnom balení
15,- €
cukrovinky (balené), slané pochutiny (balené)
15,- €
prevádzka prezentačného stánku alebo stánku s poskytovaním služieb,
pokiaľ záujemca má trvalé bydlisko / sídlo
v Devínskej Novej Vsi
bez poplatku
prevádzka prezentačného stánku alebo stánku s poskytovaním služieb,
pokiaľ záujemca nemá trvalé bydlisko / sídlo
v Devínskej Novej Vsi
20,- €
Záujemcovia o elektrickú energiu (povolené max. do 400 W) platia navyše 10,- €
Príplatok za nadrozmerný stánok, t. j. väčší ako 6 m x 2 m.

20, - €.

7. Platba za trhové miesto
Záujemca uhradí poplatok za trhové miesto po obdržaní faktúry bankovým prevodom alebo
šekom, a to pri splnení nasledujúcich podmienok:
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A. Platba obsahuje dohodnuté údaje na jej identifikáciu (variabilný symbol, špecifický
symbol)
B. Záujemca bol k platbe po akceptovaní prihlášky vyzvaný správcom trhu
Termín platby
Pri zvolení formy platby bankovým prevodom alebo šekom je rozhodujúci termín doručenia
potvrdenia správcovi trhu, nie termín uskutočnenia samotnej platby. Potvrdenie o uhradení
poplatku za trhové miesto treba vo forme oscanovaného dokumentu alebo fotografie so
zreteľne čitateľnými údajmi na potvrdení poslať buď elektronicky na emailovú adresu:
info@tikdnv.sk alebo poštou na adresu Mestská časť DNV, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava.
Priraďovanie trhových miest platiacim záujemcom závisí od termínu platby. Rezervácia
trhového miesta je uskutočnená až po akceptovaní platby. Po predbežnom priradení trhového
miesta vyzve správca trhu záujemcu o uhradenie poplatku, ktorý záujemca bezodkladne
uhradí a pošle potvrdenie o platbe správcovi trhu. Pokiaľ má o jedno miesto záujem viac
záujemcov, rezerváciu získa ten záujemca, ktorý zaplatí a doručí potvrdenie o platbe skôr.
Ostatným nebudú platby akceptované a zaplatené sumy im budú odoslané späť. Prihlasovať
sa, platiť a doručiť potvrdenie o platbe je možné najneskôr do 30. 3. 2019.
Pokiaľ platba nebude spĺňať horeuvedené podmienky, poskytovateľ má právo platbu
neakceptovať a sumu poslať naspäť jej odosielateľovi.
Stornopodmienky
Termínom odhlásenia sa rozumie termín písomného doručenia odhlásenia (poštou,
e-mailom).
Stornopoplatky sú vymerané nasledovne:
Do 31.3.2019:
0% z výšky zaplateného poplatku
Od 1.4.2019 do 15.4.2019:
50 % z výšky zaplateného poplatku
Po 15.4.2019:
100 % zo zaplateného poplatku
Suma znížená o stornopoplatok bude správcom trhu bezodkladne vyplatená späť
odosielateľovi a to formou, na akej sa obe strany písomne (e-mail) dohodnú.

8. Doba trvania príležitostného trhu a určenie prevádzkového a predajného času
„Samove hry“ budú trvať 1 deň dňa 27. apríla 2019.
V súlade s Trhovým poriadkom platným v čase konania Samových hier určuje starosta
mestskej časti:
Prevádzkový čas:
od 1100 hod. do 2100 hod.
Predajný čas:
od 1300 hod. do 2030 hod.
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9. Práva a povinnosti správcu trhu
Správca je povinný:
- spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, o vykonaných
kontrolách viesť evidenciu,
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok predaja,
- zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
- zabezpečiť dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich
pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
- vyčleniť priestor pre umiestnenie odpadových nádob,
- zabezpečiť počas konania príležitostného trhu usporiadateľskú službu,
- plniť ohlasovacie povinnosti voči Požiarnemu zboru, Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva, Okresnému riaditeľstvu policajného zboru, Obvodnému oddeleniu
policajného zboru, Mestskej polícii.

Správca má právo:
- výberu konkrétneho záujemcu na pridelenie trhového miesta za stanovený poplatok
z prihlásených záujemcov,
- určiť umiestnenie trhového miesta,
- zakázať predaj tovaru /poskytovanie služby bez nároku záujemcu na náhradu škody
tým spôsobenú a ušlého zisku
- vylúčiť záujemcu z predaja /poskytovania služby bez nároku záujemcu na náhradu
škody tým spôsobenú a ušlého zisku, ako aj bez nároku na vrátenie zaplateného
poplatku, a to za porušenie povinností ustanovených v Trhovom poriadku zo strany
záujemcu, za predaj tovaru/poskytovanie služieb iných než uvedených v písomnej
prihláške, za neuposlúchnutie ústnych pokynov správcu trhu v súvislosti so
zabezpečením funkčnosti technickej prevádzky príležitostného trhu a s udržiavaním
čistoty a poriadku na trhovom mieste.

Dárius Krajčír
starosta MČ BA DNV
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