VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA DOBROM TRHU

Práva a povinnosti predajcu a organizátora bližšie neurčené týmito podmienkami sa
spravujú Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a ďalšími platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky. Organizátor a správca Dobrého trhu: občianske
združenie Punkt sídlo: Povraznícka 5, 81105 Bratislava, IČO: 42128013, nie sme
platcami DPH, bankové spojenie: VÚB banka, a.s. | č.ú. :
SK44 0900 0000 0051 4336 2810, GIBASKBX, v zastúpení: Mgr. art. Barbara
Zavarská, ArtD. (ďalej "organizátor").

Preambula
Dobrý trh je príležitostný trh organizovaný občianskym združením Punkt (ďalej len
"Dobrý trh"). Dobrý trh sa koná v lokalitách v Bratislave, ktoré sú trhovým miestom
podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach (ďalej len "zákon č. 178/1998").
I. Predmet podmienok
1.

2.

Predmetom týchto podmienok je úprava práv, povinností a právnych vzťahov
medzi organizátorom Dobrého trhu a predajcom pri účasti predajcu na Dobrom
trhu a pri prenájme predajného stola alebo predajného stánku organizátorom
predajcovi. Tieto podmienky sú pre organizátora a predajcov záväzné a
vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Organizátor zabezpečí pre predajcu predajné miesto a podľa dohody aj predajný
stánok na dobu trvania Dobrého trhu v deň konania a predajca za to zaplatí
účastnícky poplatok.
II. Práva a povinnosti predajcu

1.

2.

3.

Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na Dobrom trhu podľa
týchto podmienok a podľa podmienok z prihlášky, na základe ktorej je predajca
akceptovaný organizátorom. Predajca nie je oprávnený predávať iné tovary či
poskytovať iné služby, ako uviedol v prihláške a tiež sa nesmie vychyľovať od
predmetu svojej činnosti známemu organizátorovi (podľa predajcom
poskytnutých informácií alebo informácií z webstránky predajcu a pod.).
Predajcovia predávajúci tovar neurčený na priamu konzumáciu na mieste a
poskytovalia služieb (ďalej spolu len "predajcovia tovarov" a "predaj tovarov") a
predajcovia tovarov určených ma priamu konzumáciu na mieste (ďalej len "gastro
predajcovia" a "gastro predaj") sú povinní mať na Dobrom trhu aktuálny výpis z
obchodného registra alebo živnostenský list, potvrdenie o pridelení DIČ; v
prípade poľnohospodárov potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo
obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo registráciu farmy a v prípade predajcov
tovarov určených na priamu konzumáciu aktuálne a platné dokumenty od
hygieny.
Predajcovia, ktorí zaobchádzajú s a ponúkajú potraviny a jedlo, sú povinní mať aj
povolenie na ambulantný predaj od príslušných orgánov úradu verejného
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zdravotníctva a veterinárnej správy, osvedčenie o odbornej spôsobilosti a
zdravotný preukaz, a to tak v prípade predajcov tovarov určených na priamu
konzumáciu na mieste, ako aj v prípade predajcov potravín neurčených na
priamu konzumáciu na mieste. Obchodníci s potravinami (neurčených na priamu
konzumáciu na mieste) sú povinní mať tiež potvrdenie o schválení skladu
regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Každý predajca je povinný pri podaní prihlášky predložiť fotokópiu strany
označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU zo svojej knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s
uvedením ustanovení osobitného predpisu (Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice), že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Predávajúci je povinný mať počas predaja pri sebe:
a) doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného
alebo iného registra, registrácia samostatne hospodáriaceho registra,
potvrdenie od obce o vlastníctve pôdy, ak je predajca roľníckych prebytkov),
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných
služieb,
c) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru,
e) autorizovanú inšpekčnú knihu, ak je povinný ju používať;
Predajca je povinný na základe faktúry v lehote jej splatnosti bezhotovostne
bankovým prevodom alebo vkladom na účet uhradiť organizátorovi nasledujúce
poplatky, ktorých aktuálna výška je vždy uvedená v prihláške na konkrétne
podujatie Dobrý trh:
a) poplatok za prenájom predajného miesta (podľa plochy v m2);
b) nevratný administratívny poplatok za spracovanie prihlášky a vybavenie
príslušných povolení;
c) poplatok za prenájom predajného stánku (ak si predávajúci objednal) a
d) poplatok za spotrebu elektriny, ak si to predávajúci objednal (podľa
nahlásených kW).
Predajca je povinný si priniesť vlastné elektrické káble na pripojenie do siete
(predlžovací kábel) a zabezpečiť prístup k vode, ak si to vyžadujú hygienické
predpisy podľa jeho predmetu predaja. Predajcovia, ktorí používajú otvorený
oheň, sú povinní mať pri sebe hasiaci prístroj podľa platných predpisov.
Predajca je zodpovedný za vlastnú registračnú pokladňu (na ambulantný predaj)
podľa aktuálnej vyhlášky a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice.
Predajcovi bude pridelené predajné miesto (priestor) na Dobrom trhu podľa plánu
zhotoveného organizátorom. Predajca sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený
organizátorom a riadiť sa pokynmi organizátora pri prideľovaní miesta a
prenajatého stola či stánku. Predajca nesmie svoje miesto alebo jeho časť
prenechať tretej osobe do podnájmu. Jedno predajné miesto pridelené podľa
úhrady účastníckeho príspevku je pridelené vždy len jednému predajcovi (jedno
IČO, či jeden subjekt, farmár atď.) a viacerí predajcovia ho nesmú zdieľať.
Predajca nesmie predávať tovary alebo poskytovať služby za inú osobu či iného
predajcu. Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani
prezentovať názory, ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k
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potláčaniu základných práv a slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej,
rasovej a etnickej nenávisti.
Predajca je povinný postupovať pri účasti na Dobrom trhu so starostlivosťou a
ohľadom na ostatných účastníkov, účinkujúcich a predajcov. Toto platí vo
zvýšenej miere pri inštalácii a deinštalácii stolov/stánkov a tovaru na predajných
miestach, kedy je zvýšený pohyb chodcov zároveň s jazdou vozidiel, ďalej pri
vjazde vozidlami do zóny konania Dobrého trhu. Predajca zodpovedá za škody
vzniknuté ním, či jeho zamestnancami. Predajcovia, ktorí si prenajmú stánok, sú
zodpovední za škody vzniknuté na prenajatom stánku (s výnimkou bežného
užívania). Predajcovia sú povinní uviesť prenajatý stánok do stavu, v akom si ho
prenajali. Predajcovia sú povinní uhradiť vopred organizátorovi zálohu vo výške
50,- EUR za stánok, ktoré pri odovzdaní nepoškodeného stánku na konci
podujatia organizátor vráti predajcovi. Zálohu alebo jej časť môže organizátor
jednostranne použiť na úhradu nákladov na opravu alebo vyčistenie stánku, ak
ho predajca odovzdá v stave, ktorý nezodpovedá bežnému opotrebeniu.
Predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či
nemožnosťou zúčastniť sa trhu z tohto dôvodu.
Predajcovi bude sprístupnená zóna autom na inštaláciu stánkov a tovaru v čase
medzi 7.00 – 8.30 hod v deň Dobrého trhu. Po 8.30 nebudú autá vpustené do
zóny a predajcovia budú musieť svoj tovar nosiť manuálne z najbližšej prejazdnej
cesty. Predajca je povinný vyjsť so svojím vozidlom von zo zóny do 9.00 v deň
Dobrého trhu. Trh bude otvorený verejnosti od 10.00 – 17.00 hod (vianočné
vydanie do 20.00hod). Počas tejto doby budú uvoľnené parkovacie miesta od áut
a minimalizovaný priechod automobilov v zóne. Predajca sa zaväzuje predávať
tovary a poskytovať služby počas celej doby trvania Dobrého trhu. Od 17.00 hod.
bude celá zóna autám opäť prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia
byť kompletne odpratané do 21.00 hod (vianočné vydanie od 20.00-22.00 hod).
Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov predajcu, jeho predajného miesta, služieb a
tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu
a propagáciu Dobrého trhu organizátorom. Detailné pravidlá ochrany osobných
údajov nájdete na adrese www.dobrytrh.sk.
Predajca je povinný rešpektovať príslušný Trhový poriadok, ktorý tvorí prílohu
Všeobecného záväzného nariadenia MČ BA-Staré Mesto. Predávajúci je povinný
strpieť prípadnú kontrolu orgánom verejnej správy.
III. Práva a povinnosti organizátora
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Organizátor zabezpečí organizáciu Dobrého trhu, kontakt a komunikáciu s
dotknutými orgánmi, spoluprácu s MČ BA-Staré Mesto, vytvorenie programu,
výber a koordináciu predajcov a účinkujúcich, medializáciu a reklamu podujatia,
kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu trhu a časového
harmonogramu trhu, prenájom stolov, hygienické zariadenia pre účastníkov
podujatia a predajcov, informácie o podujatí a organizácii. Organizátor sa
zaväzuje získať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na Dobrom
trhu od obce pre predajcu, ktorý splní podmienky a dodá dokumenty potrebné
podľa odsekov 2-2.3 článku II týchto podmienok.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či
účastníkmi Dobrého trhu. Organizátor nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb
poskytovaných na Dobrom trhu, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby.
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Organizátor nezodpovedá za žiadne straty, či odcudzenia na Dobrom trhu.
Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť podujatie Dobrý trh aj v deň jeho konania,
a to z dôvodov vyššej moci ako napríklad: nepriaznivé a život či majetok
ohrozujúce počasie, rozhodnutie príslušných orgánov štátu na úseku ochrany
verejného zdravia, vyhlásenie núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v
zmysle príslušných právnych predpisov (napr. z dôvodu pandémie ochorenia
covid-19) a pod. V prípade podľa predchádzajúcej vety organizátor nezodpovedá
za škody vrátane ušlého zisku spôsobené rozhodnutím o zrušení podujatia Dobrý
trh.
Organizátor pri zrušení podujatia vráti do 60 dní predávajúcemu poplatky, ktoré
bol tento zaviazaný uhradiť s výnimkou administratívneho poplatku podľa článku
II, bodu 6 písmeno b).
Organizátor si vyhradzuje právo na poslednú chvíľu zmeniť umiestnenie
predajných miest predajcov.
IV. Pokuta a zrušenie účasti predajcu
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V prípade, že sa preukáže, že predajca nespĺňa podmienky účasti na Dobrom
trhu (napr. podmienky podľa čl. II bodov 1 až 5, resp. čl, II bodu 7 a 10 účasť na
Dobrom trhu mu nebude umožnená alebo bude počas už prebiehajúceho
podujatia zrušená.
V prípade podľa bodu 1 tohto článku vzniká organizátorovi nárok na úhradu
zmluvnej pokuty predajcom. Zmluvná pokuta sa rovná výške všetkých poplatkov,
ktoré bol predajca povinný uhradiť organizátorovi v súlade s čl. II bodom 6 týchto
podmienok. Už uhradené poplatky sa započítajú voči takto vyčíslenej zmluvnej
pokute. Akceptovaný predávajúci je povinný uhradiť účastnícky poplatok aj v
prípade, že sa na Dobrý trh nedostaví.
V prípade zrušenia účasti predajcu organizátorom podľa článku IV. ods. 1 a 2
nevzniká predajcovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd či ušlého zisku.
V. Všeobecné a záverečné ustanovenia
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2.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok je prihláška na účasť na podujatí
Dobrý trh. V prípade rozporu medzi textom prihlášky a textom týchto podmienok
má prednosť text prihlášky.
Tieto všeobecné záväzné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.02.2022.

