VŠEOBECNÉ PODMIENKY
pre registráciu záujemcov a organizáciu stánkového predaja počas verejného leteckého podujatia
„Festival letectva Piešťany 2019 “
platný v dňoch od 03.05.2019 do 05.05.2019
TRHOVÝ PORIADOK
Čl. I
Predmet úpravy
Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „VP") upravujú práva a povinnosti organizátora a predajcov v
súvislosti s registráciou a organizáciou stánkového predaja konaného počas Festival letectva Piešťany 2019.
Čl. II
Vymedzenie pojmov
Pre účely týchto VP, sa
1. organizátorom rozumie Slovenská letecká agentúra, s.r.o. IČO: 36640760, DIČ: 2022053715, IČ
DPH: SK2022053715 a ním poverená právnická osoba na základe zmluvy s Trnavským
samosprávnym krajom, je hlavným organizátorom verejného leteckého podujatia s medzinárodnou
účasťou Festival letectva Piešťany 2019 na Letisku Piešťany, konaného v dňoch 04. mája – 05. mája
2019,
2. verejným leteckým podujatím sa rozumie Festival letectva Piešťany 2019 (ďalej len “FLP 2019”),
konaný v priestoroch Letiska Piešťany, a.s., nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany parcela C
12202/1 a C 12202/53.

3. termínom podujatia rozumejú kalendárne dni, ktoré sú organizátorom určené ako dni, počas ktorých
sa koná podujatie,
4. záujemcom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VP podala žiadosť o
registráciu pre účely stánkového predaja,
5. predajcom rozumie záujemca, ktorému organizátor v súlade s týmito VP udelil súhlas na stánkový
predaj a ktorý v súlade s týmito VP uhradil stanovenú sumu za zriadenie predajného miesta na
stánkový predaj.
6. stánkovým predajom rozumie predaj výrobkov, potravín, nápojov a poskytovanie služieb na
priestranstve dočasne určenom organizátorom na takýto účel počas termínu podujatia, - stánkový
predaj upravuje zákon 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach.
7. predajným miestom rozumie organizátorom presne vymedzený priestor za účelom zriadenia stánku
so stanovenou prevádzkou na časovo obmedzené obdobie, ktorý mu určí organizátor.
8. predajom výrobkov - Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Napríklad zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z.z. o potravinách, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva
prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
(oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.z. o
certifikácii výrobkov.
Čl. III
Registrácia záujemcov

1. Registráciu záujemcov organizuje a vykonáva organizátor alebo ním poverená osoba. Poverenou
osobou vykonávajúcou registráciu ambulantných predajcov je spoločnosť VRKU s.r.o, IČO:
51403650, IČ DPH: SK2120684720 na základe mandátnej zmluvy. Fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má záujem o stánkový predaj je oprávnená podať žiadosť o registráciu, výhradne
prostredníctvom stránky www.leteckyfestival.sk/registrácia .
2. Samotnú registráciu na webovej stránke je potrebné vykonať v zmysle pokynov k registrácii.
3. Úspešné zaznamenanie žiadosti o registráciu bude záujemcovi potvrdené e- mailom, obsahujúcim
pripomienku na dodržanie termínu splatnosti predfaktúry za umožnenie predaja počas podujatia FLP
2019, návrh zmluvy, trhový poriadok verejného leteckého podujatia a všetky základné informácie
k podujatiu FLP 2019.
4. Za predpokladu včasného vykonania platby, bude žiadosť o registráciu zmenená na „potvrdenie“
o možnosti predaja počas podujatia FLP 2019 na vopred určenom predajnom mieste, čo bude
záujemcovi zaslané e-mailom. Platbu je možné realizovať len prevodným príkazom. Úhradu
v hotovosti, vkladom na účet, poštovou poukážkou neprijímame.
5. Organizátor si vyhradzuje právo spresnenia umiestnenia predajného miesta objednaného stánkovým
predajcom z dôvodu zachovania rôznorodosti predávaného sortimentu v jednotlivých sektoroch,
pričom sa bude maximálne rešpektovať vybraný sektor, zázemie a smerovanie v zázemí zvolené
stánkovým predajcom.
6. Po vyriešení zmluvného vzťahu s organizátorom, gastro manažér sprostredkuje stánkovému
predajcovi kontakt na exkluzívneho partnera, u ktorého si stánkový predajca objedná tovar.
7. Prezentácia stánkových predajcov bude prebiehať na bráne letiska označenej názvom „ Brána
Trenčín“ a to na základe „časenky“ (deň/hodina), zaslanej predajcovi prostredníctvom gastro
manažéra.
8. K registrácii záujemcu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:
- Registračné údaje podľa Živnostenského registra/ Obchodného registra
- Uvedenie čísiel IČO, IČ DPH, DIČ
- Kópiu občianskeho preukazu zodpovednej osoby
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj
- Kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení/ výpis z obchodného registra
- Záznam daňového úradu o pridelení daňového kódu elektronickej registračnej pokladne
- Kontaktná osoba s uvedením mena, priezviska, telefónneho čísla, e-mail, scan OP
Čl. IV
Poplatky
1. Za umožnenie predaja počas podujatia FLP 2019 na predajnom mieste určenom na účely stánkového
predaja (ďalej len „predajné miesto“) podľa týchto VP, je predajca povinný zaplatiť organizátorovi
stanovený poplatok.
2. Výšku poplatku za umožnenie predaja počas podujatia FLP 2019 určuje organizátor.
3. Za vyčistenie priestranstva na účely stánkového predaja podľa týchto VP je záujemca resp. predajca
povinný zaplatiť organizátorovi zálohu 100,-€ do depozitu. Táto záloha bude od predajcu prijatá
a spätne vrátená úsekovým manažérom Gastro. Vrátenie zálohy 100,-€ bude realizované len za
predpokladu, že sektorový manažér posúdi, že predajné miesto nebude vyžadovať ďalšie upratovacie
služby, alebo stavebné úpravy.
4. Gastro predajca, ktorý v súvislosti so stánkovým predajom požiada o pripojenie na odber elektrickej
energie je okrem vyššie uvedených poplatkov povinný zaplatiť organizátorovi aj paušálny poplatok
za odber elektrickej energie.

Čl. V
Doba predaja a vstup do objektu verejného leteckého podujatia FLP 2019
1. Doba predaja:

sobota 04. mája od 08.00 hod do 17.00 hod.
nedeľa 05. mája od 08.00 hod do 17.00 hod.

2. Vstup do objektu konania verejného leteckého podujatia FLP 2019 je riadený režimovým vstupom,
na základe vydaného povolenia na vstup pre personál a motorové vozidlo. Každý predajca bude
oboznámený s režimom vstupu, so spôsobom vyzdvihnutia povolenia na vstup gastro manažérom.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu vydaných povolení na vstup (primeranosť
k predajnému miestu a sortimentu.)
4. Predajcovi nie je umožnené prenocovať v priestore predajného miesta, a to z dôvodu
režimového vstupu do objektu verejného leteckého podujatia FLP 2019. Predajca musí opustiť
priestor FLP 2019 do 19.00 hod.
5. Montáž a demontáž stánku, zásobovanie a dovoz tovaru:
Montáž a demontáž stánku:
● Predajca je povinný prevziať si svoje miesto určené na predaj, dohodnuté technické vybavenie
predajného miesta a vykonať montáž stánku v piatok dňa 03.05.2019 v čase od 08:00 do 18:00,
pričom sa bude predajca riadiť časovým harmonogramom dojednaným s úsekovým manažérom
gastro predaja.
● Demontáž stánku je predajca povinný vykonať v nedeľu dňa 05.05.2019 a to po vykonaní
obhliadky čistoty predajného miesta a takisto funkčnosti a stavu zapožičaného technického
vybavenia, pričom demontáž musí byť vykonaná najneskôr do 19:30 hod.
Výdaj tovaru pre predajcov v Gastro zóne bude prebiehať v na tieto účely vyhradenom mieste v
areáli letiska o ktorom bude stánkového predajcu informovať gastro manažér nasledovne:
● Pre tovar určený na predaj v sobotu 4.5.2019 bude zásobovanie prebiehať v piatok dňa 3.5.2019
v čase od 8:00 do 18:00 po príchode na podujatie.
● Dozásobovanie sa tovarom bude predajcom umožnené v sobotu 04.05.2019 a v nedeľu
05.05.2019 v čase od 05:00 do 07:00.
Vyhradené miesto v areáli letiska bude podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. spĺňať
podmienky suchého skladu, pričom tu budú uskladnené predovšetkým alkoholické
a nealkoholické nápoje.
Pohyb motorových vozidiel v objekte konania verejného leteckého podujatia FLP 2019 je
prísne zakázaný. V prípade neopustenia priestoru verejného leteckého podujatia FLP 2019
v stanovenej dobe podľa odseku 4, Čl. V, vozidlami ktoré nie sú súčasťou predajného
miesta (nemajú výhradné povolenie parkovania v rámci infraštruktúry predajného miesta), alebo
parkovania na zakázaných miestach, mimo priestoru verejného leteckého podujatia FLP
2019, alebo sa budú pohybovať mimo vyhradeného času, budú všetky motorové vozidlá
odtiahnuté, na náklady majiteľa vozidla.
Čl. VI
Energie voda a hygienické zariadenia
1. Organizátor podujatia zabezpečuje v rámci zriadených predajných miest Gastro zóny kompletné
zázemie predajcu pozostávajúce z:
● potrebného počtu uzamykateľných toaliet vyčlenených výhradne pre stánkových predajcov
(potravinárov)
● mobilné umyvárne a cisterny s pitnou vodou
● pripojenie na zdroj elektrickej energie a to v rozsahu požiadaviek uvedených v zmluve
● jedno parkovacie miesto na automobil, ktorý je výlučne súčasťou predajného stánku a to v rámci
zriadeného predajného miesta
2. V rámci zriadených predajných miest stánkového predaja situovaných mimo Gastro zóny, nebude
organizátorom poskytované kompletné zázemie predajcu uvedené v bode 1. Čl VI.
3. Stánkovým predajcom so zriadeným predajným miestom podľa bodu 2. Čl VI, budú organizátorom
poskytnuté vyčlenené uzamykateľné toalety a prístup k cisternám s pitnou vodou
4. Pripojenie na zdroj elektrickej energie podľa bodu 1. Čl VI, bude realizované až po predložení

revíznej správy od používaných elektrických zariadení, ktoré sú plánované na pripojenie do
centrálneho rozvodu elektrickej energie poskytovaného organizátorom
5. V prípade, že odborná osoba, (poskytovateľ služby dodávky elektrickej energie) zistí nesúlad medzi
požiadavkami na elektrickú energiu uvedenými v zmluve, alebo neprimeraný technický stav
elektrických zariadení plánovaných na pripojenie do centrálneho rozvodu elektrickej energie
poskytovaného organizátorom, NEUMOŽNÍ takéto pripojenie.
6. Rovnako v prípade, že odborná osoba (poskytovateľ služby dodávky elektrickej energie) zistí, že
došlo k svojvoľnému pripojeniu elektrických zariadení bez revíznej správy, alebo v nevyhovujúcom
technickom stave samotným predajcom, ZNEMOŽNÍ takéto pripojenie bez nároku predajcu na
akúkoľvek kompenzáciu.
7. Predajca nie je oprávnený navyšovať odber elektrickej energie a ani sa dožadovať navýšenia odberu
elektrickej energie od poskytovateľa služby dodávky elektrickej energie oproti zmluvou stanovenej
hodnote plánovaného odberu
8. V prípade zistenia nevyhovujúceho technického stavu elektrických zariadení plánovaných na
pripojenie do centrálneho rozvodu elektrickej energie poskytovaného organizátorom, má predajca
možnosť zakúpenia certifikovaného elektrického zariadenia určeného na pripojenie do centrálneho
rozvodu elektrickej energie priamo od poskytovateľa služby dodávky elektrickej energie v mieste.
9. Predajcovi je povolené používať vlastné prenosné elektrické agregáty a prípojné zariadenia za
predpokladu, že spĺňajú predpísané technické a bezpečnostné normy a nie sú akýmkoľvek spôsobom
napojené na centrálny zdroj energie poskytovaný organizátorom.
10. Tepelný spotrebič na plynné palivo (napr. propán-butánový varič) je možné používať len v prípade,
že bol vyhotovený podľa príslušnej technickej normy a spĺňa predpísané bezpečnostné parametre.
Tepelný spotrebič na plynné palivo musí byť pripojený k tlakovej fľaši s vykurovacím plynom
prívodným potrubím alebo tlakovou hadicou z materiálu odolného proti účinkom tepla vyvíjaného
spotrebičom na plynné palivo, inertného proti palivu a s požadovanou pevnosťou. Prívod sa inštaluje
tak, aby spotrebič na plynné palivo nespôsobil zvýšenie jeho povrchovej teploty nad 400C. Tlakovú
fľašu je možné vymieňať len spôsobom určeným výrobcom a za dodržania podmienok určených
výrobcom spotrebiča.
11. V prípade, že predajca používa tepelný spotrebič na pevné, plynné, alebo kvapalné palivo,
elektrocentrálu alebo iné zariadenie poháňané spaľovacím motorom musí mať v predajnom stánku
akcieschopný prenosný hasiaci prístroj (od jeho výroby alebo poslednej kontroly neuplynulo viac
ako 24 mesiacov) s náplňou minimálne 5 kg vhodný na hasenie požiarov triedy B a C (práškový,
alebo CO2).
12. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať inšpekciu odberných miest poverenou odbornou osobou
(poskytovateľom služby dodávky elektrickej energie, alebo technikom požiarnej ochrany) so
sankciami uvedenými v bodoch 5. a 6. Čl. VI.
13. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať kontrolu inštalovaných tepelných spotrebičov na pevné,
plynné, alebo kvapalné palivo, a kontrolu prenosných hasiacich prístrojov technikom požiarnej
ochrany. V prípade zistenia, že tepelný spotrebič na pevné, plynné, alebo kvapalné palivo,
nevyhovuje platným predpisom na úseku ochrany pred požiarmi, alebo nie je inštalovaný v súlade s
nimi môže organizátor zakázať predajcovi používanie takéhoto spotrebiča až do odstránenia
nedostatkov. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo skontrolovať akcieschopnosť hasiaceho
prístroja. Ak hasiaci prístroj nebude akcieschopný organizátor môže predajcovi zakázať používanie
tepelného spotrebiča alebo elektrocentrály na ochranu ktorých bol hasiaci prístroj určený až do
nahradenia prístroja akcieschopným prístrojom.
Čl. VII
Obmedzenie predaja a reklamy na verejnom leteckom podujatí FLP 2019
1. Predajca sa zaväzuje dodržiavať exkluzívne podmienky a sortiment predaja a propagácie, t.j.
zaväzuje sa predávať, resp. propagovať, prípadne akokoľvek prezentovať:
a) pivo výhradne značky „Urpiner“, a to z portfólia spoločnosti Banskobystrický pivovar, a.s.,

2.

3.

4.
5.
6.

b) nealkoholické nápoje výhradne z portfólia partnera na nealkoholické nápoje
c) mrazené výrobky výhradne značky „Algida“ z portfólia spoločnosti Unilever Slovensko spol. s
r.o..
d) destiláty len na základe dohody s partnermi, spoločnosťou KARLOFF, s.r.o. (Tatra Tee)
e) kávu len na základe dohody s exkluzívnym partnerom, spoločnosťou COFFEE FACTORY,
s.r.o.
f) hádzadlá pre deti - modely lietadiel na hádzanie len po dohode so spoločnosťou Flyteam, s.r.o.
Na verejnom leteckom podujatí FLP 2019 sa zakazuje predaj v zmysle ustanovenia § 6 zákona
178/1998 Z.z., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
(najmä zbraní akéhokoľvek druhu, pyrotechniky, liekov, jedov, zvierat, predaj tlače a iných
vecí, ktoré ohrozujú mravnosť1).
Na verejnom leteckom podujatí FLP 2019 sa ďalej zakazuje predaj zbraní, z ktorých môže byť
vystrelený náboj s použitím sily výbuchu alebo tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane
štartovacích a signálnych pištolí a aj ich napodobenín. Ďalej sa zakazuje predávať nože a rezné
nástroje, vrátane šablí, mečov, rezačov na krabice, loveckých nožov, nožov-suvenírov,
pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov, ktorých dĺžka je 6
centimetrov a viac, alebo nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne. Ďalej sa zakazuje
predávať palice, obušky, drevené obušky, baseballové palice alebo podobné náradie. Ďalej sa
zakazuje predaj nafukovacích balónov a lietajúcich predmetov riadených diaľkovým
ovládaním, ktoré by boli schopné okamžitého samostatného letu2, laserových ukazovátok a
pod.) Ďalej sa zakazuje predaj zariadení (aj hračky), ktoré produkujú laserový lúč akejkoľvek
kategórie.
Na verejnom leteckom podujatí FLP 2019 sa zakazuje reklamou propagovať inú spoločnosť, než
subjekt predajcu (mať umiestnené na predajnom mieste druhotnú reklamu iného subjektu).
Stánky, prístrešky, technika, autá, oblečenie personálu ani iná vizualizácia reklamy – nesmie
obsahovať iné logá, ani iný vizuál, ako logá a vizuál zmluvných partnerov FLP 2019 .
Na verejnom leteckom podujatí FLP 2019 sa prísne zakazuje akýkoľvek predaj s použitím
registrovanej ochrannej známky Medzinárodných leteckých dní SIAF a FLP 2019.
Čl. VIII
Exkluzivita produktov

1. EXKLUZIVITA PRODUKTOV
Predajca sa zaväzuje dodržiavať nasledovné exkluzívne podmienky a sortiment predaja a propagácie,
t.j. zaväzuje sa predávať, resp. propagovať, prípadne akokoľvek prezentovať:
a) pivo výhradne vybranej značky Urpiner.
b) nealkoholické nápoje z portfólia partnera na nealkoholické nápoje
c) mrazené výrobky výhradne značky „Algida“ z portfólia spoločnosti Unilever Slovensko spol. s
r.o.
d) kávu len po dohode s exkluzívnym partnerom spoločnosťou COFFEE FACTORY, s.r.o.
e) destiláty len na základe dohody s partnermi, spoločnosťou KARLOFF, s.r.o. (Tatra Tee)
f) hádzadlá pre deti - modely lietadiel na hádzanie len po dohode so spoločnosťou Flyteam, s.r.o.
g) sortiment zakúpený priamo od exkluzívnych gastro partnerov, ktorí pre tieto účely zriadili na to
určené miesto v areály letiska
2. PREBERANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA A TOVARU A JEHO VRÁTENIE
a.) Na základe nahlásených požiadaviek prostredníctvom registračného formuláru, predajcovia pri
preberaní predajného miesta súčasne prevezmú technické vybavenie, (čapovacie zariadenia,
čapovacie hlavy a podobne) a so zástupcom exkluzívneho gastro partnera podpíšu preberací
protokol o hmotnej zodpovednosti za prevzaté technické vybavenie.
1
2

Zákon SNR č. 445/l99O Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
Bližšia špecifikácia zakázaných predmetov na: www.leteckyfestival.sk

b.) Spätné odobratie technického vybavenia z predajného miesta, po kontrole jeho stavu, vykoná
zástupca exkluzívneho gastro partnera a to pri odovzdávaní predajného miesta predajcom.
.
POZOR! organizátor umožní parkovať na vyhradenom parkovacom mieste v zázemí predajných
miest len tým automobilom, ktoré budú súčasťou predajného miesta a budú mať povolenie na
takéto parkovanie od organizátora podujatia. Aj keď bude areál letiská v nočných hodinách
strážený, organizátor podujatia nezodpovedá za tovar nachádzajúci sa v automobile!
Čl. IX
Povinnosti predajcu
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
1. zachovať stanovené predajné miesto (zakazuje sa presahovať určený pôdorys, pred predajné miesto
- nesmie byť vysunuté nič čo by bránilo priechodu, ako napríklad grily, stojany a pod....)
2. predajca nesmie prenajať priestor za účelom zriadenia stánku tretej osobe,
3. Nájomca je povinný si so sebou priniesť vlastný minimálne 20metrov dlhý predlžovací kábel
zodpovedajúci technickým štandardom.
4. preukázať sa oprávnením na podnikanie podľa osobitných predpisov3,
5. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov4 ,
6. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom, umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia5,
7. používať elektronickú registračnú pokladňu6 a pred začiatkom predaja musí predajca odovzdať
organizátorovi kópie registrácií registračných pokladní s pečiatkou Daňového úradu
8. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou7,
9. pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb udržiavať čistotu a poriadok podľa podmienok
ustanovených týmto VP,
10. predávať výrobky alebo poskytovať služby len vo vyhovujúcom predajnom zariadení,
11. riadne označiť stánok (číslo predajného miesta, obchodné meno, adresu a meno zodpovednej osoby
za činnosť prevádzky),
12. predávať len tovar a prevádzkovať len také zariadenie, ktoré je uvedené v zmluve s organizátorom,
13. skladovať potraviny a uchovávať pokrmy tak aby nebola ohrozená ich zdravotná neškodnosť,
14. nepredávať potraviny po uplynutí doby najneskoršej spotreby a potraviny, u ktorých nie je možné
dokladovať ich pôvod a potraviny, ktoré nezodpovedajú hygienickým požiadavkám
15. u pracovníkov, u ktorých to vyžaduje osobitný predpis8, mať pri sebe doklady o zdravotnej a
odbornej spôsobilosti,
16. dodržiavať pravidlá čistoty a hygieny špecifikované v bode XI,
17. umiestniť predajné stánky resp. iné predajné zariadenia len podľa pokynov organizátora a údajov
uvedených vo vydanom povolení,
18. prevádzkovať predajné miesta len takej konštrukcie, ktoré v prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok (silný vietor) neohrozia návštevníkov FLP 2019 (všetky slnečníky
musia byť v dobe mimo prevádzky predajného miesta poskladané - zatvorené),
19. mať uzavreté poistenie na škody spôsobené prevádzkou zariadenia a pri registrácii preukázať
relevantným dokladom (napr. platba poistného ...) platnosť poistnej zmluvy,
20. dodržiavať ostatné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ich činnosť,
3
4
5
6

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/l99l Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 3O ods. l až 5 zákona č. 455/l99l Zb. v znení neskorších predpisov. § l4 zákona č. 634/l002 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ ll ods. l písm. g) zákona č. l78/l998 Z. z.

Zákon SNR č. 5ll/l992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MF SR č.
55/l994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
7 22)
§ l5 zákona NR SR č. l8/l996 Z. z. o cenách.
8
zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel a s § 22 vyhlášky MZ SR č.
585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

21. používať len certifikované schválené zariadenia,
22. dodržiavať tieto VP,
23. umožniť vstup do predajného miesta kontrolným orgánom uvedeným v bode 12, Čl. VI a v bode 1,
Čl. XII.
24. uhradiť organizátorovi všetky náklady na odstránenie následkov nedodržania podmienok nakladania
s kuchynským odpadom,
25. v prípade vypovedania zmluvy o zriadení predajného miesta podľa bodu 2, Čl. XII týchto VP
okamžite opustiť priestor verejného leteckého podujatia FLP 2019,
26. v prípade mimoriadnej udalosti riadiť sa pokynmi organizátorov FLP 2019, členov protipožiarnej
asistenčnej hliadky, alebo veliteľa zásahu, nejasnosti konzultuje s gastro manažérom.
Čl. X
Upozornenia
1. Predajné miesta budú prideľované organizátorom a vytýčené vopred. Nájomca (Predajca) je povinný
akceptovať miesto pridelené organizátorom a počas trvania doby nájmu na tomto mieste zotrvať.
2. Nájomca (Predajca) je povinný uhradiť celú výšku nájmu vopred, na základe vystavenej a doručenej
zálohovej faktúry s lehotou splatnosti 14 dní. Kto tak neurobí, bude s ním okamžite rozviazaná
zmluva a stráca tak nárok na predajné miesto.
3. Nájomca (Predajca) má prísny zákaz presúvať a akokoľvek manipulovať s mobilným oplotením
areálu.
4. Nájomca (Predajca) má zákaz predávať akýkoľvek tovar v sklenenom obale.
5. Nájomca (Predajca) má zákaz akýchkoľvek samovoľných zásahov do elektroinštalácie.
6. Organizátor si v prípade mimoriadnej udalosti vyhradzuje právo ukončiť FLP 2019. Organizátor
nezodpovedá v prípade ukončenia FLP 2019 za vzniknuté škody a straty predajcovi.
7. Počas FLP 2019 budú prebiehať prísne kontroly zo strany hygieny, protipožiarnej ochrany, úradu
BOZP a finančného úradu na registračné pokladne.
8. Predajcovi je dovolené parkovať len jedno osobné motorové vozidlo, prípadne malú dodávku
v predajnom mieste, a to výlučne len vtedy, ak je súčasťou predajného miesta (infraštruktúra).
Všetky ostatné motorové vozidlá musí predajca parkovať na vyhradenom parkovisku.

Čl. XI
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
1. dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi9,
2. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote,
3. zabezpečiť spevnenú plochu pod predajným miestom (kartón, linoleum, laminát)
4. zabezpečiť v stánku teplú vodu / min. pomocou rýchlovarnej kanvice/
5. po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané,
6. komunálny odpad súvisiaci s predajom ukladať na vyhradených miestach a do určených nádob
(nádoby aj na separovaný zber) priebežne počas celého dňa,
7. kuchynský odpad súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločenského stravovania prevádzkovateľ
likviduje určeným spôsobom, vo vlastnej kompetencii a na vlastné náklady:
- prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom,
- prevádzkovateľ je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený
aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (KBO),
- prevádzkovateľ je zodpovedný za nakladanie s KBO. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
9

Zákon NR SR č. l52/l995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Výnos MP SR a MZ SR o vydaní
Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov.

ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov KBO je zaradený po číslom 20 01 08 biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 jedlé tuky a oleje.
- prevádzkovateľ zariadenia spoločenského stravovania si hradí náklady spojené so zberom KBO,
skladovaním, prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly (§ 39 ods.
9 zákona č. 223/2001 Z. z.),
8. vykonávať pravidelnú hygienickú očistu predajného miesta alebo prevádzky, zabezpečiť
vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade
potreby zabezpečí výkon deratizácie organizátor podujatia prostredníctvom oprávnenej osoby.
9. Organizátor v prípade nedodržania článku XI nevráti predajcovi zálohu uvedenú v bode 3, Čl. IV..
Záloha bude použitá na uhradenie nákladov spojených s navrátením predajného miesta do
pôvodného stavu.
Čl. XII
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu oprávnenosti predaja a dodržiavanie trhového poriadku, zákonov a noriem upravujúcich
činnosť predávajúceho (poskytovateľa) môže okrem orgánov štátnej správy na to určených,
kontrolovať aj organizátor verejného leteckého podujatia FLP 2019, ktorý je riadne označený
identifikačnou kartou „ORGANIZÁTOR“.
2. V prípade porušenia ustanovení uvedených v týchto VP je organizátor oprávnený odstúpiť od
Zmluvy o umožnení predaja v súvislosti s usporiadaním verejného leteckého podujatia FLP 2019,
a to bez nároku na vrátenie poplatku za umožnenie predaja počas podujatia FLP 2019 a kaucie na
čistenie.
Čl. XIII
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky resp. Trhový poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej z
predajcami a týto ich svojim podpisom zmluvy berú na vedomie a zaväzujú sa ich dodržiavať. VP
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.02.2019.

V Piešťanoch, dňa 15.02.2019

.................................................................
Predajca

