KOMUNITNÉ TRHY
Práva a povinnosti predajcu
1.

Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na Komunitných trhoch v súlade s podmienkami, ktoré sú súčasťou
tejto Záväznej prihlášky a v súlade s podmienkami stanovenými v elektronickej prihláške. Predajca je oprávnený predávať
iba tovary či poskytovať služby, špecifikované v prihláške a v súlade s rozhodnutím Mesta Bardejov o povolení predaja
na trhovom mieste.

2.

Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok za účasť na Komunitných trhoch – podľa vyplnenej prihlášky a inštrukcií
zaslaných na email.

3.

Predajca je povinný dostaviť sa na svoje predajné miesto najneskôr o 8:45 a pripraviť svoj tovar, priniesť si elektrické káble na
pripojenie do siete (predlžovačku) a zabezpečiť prístup k vode, ak si to vyžadujú hygienické predpisy podľa jeho predmetu
predaja. Predajca používajúci otvorený oheň (plynový varič) je povinný mať v stánku funkčný hasiaci prístroj.

4.

Trh bude otvorený verejnosti od 9.00 do 16.00 hod. Predajca sa zaväzuje poskytovať tovar a služby počas celej tejto doby.

5.

Predajca je sám zodpovedný za používanie vlastnej registračnej pokladnice (na ambulantný predaj) podľa platného zákona
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a za povolenie na predaj na trhovom mieste. Príslušné súvisiace
dokumenty je povinný mať počas trvania Komunitných trhov pri sebe.

6.

Predajcovi bude pridelené predajné miesto na Komunitných trhoch podľa plánu zhotoveného organizátorom. Predajca sa
zaväzuje rešpektovať plán zhotovený organizátorom a riadiť sa pokynmi organizátora pri prideľovaní miesta a prípadného
prenajatého stánku. Predajca nesmie svoje miesto alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe. Predajca nesmie predávať
tovary alebo poskytovať služby za inú osobu či iného predajcu.

7.

Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani prezentovať názory, ktoré vedú k podpore a propagácii skupín
smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

8.

Osobitné povinnosti predajcu na predajnom mieste:
•

označiť svoje predajné miesto

•

užívať predajné miesto tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu, poškodzovaniu a ani iným
neoprávneným zásahom do práv iných subjektov

• počas užívania predajného miesta udržiavať poriadok, čistotu a dodržiavať príslušné hygienické normy, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
•

zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou

•

používať registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov

•

správať sa ohľaduplne voči iným predajcom a návštevníkom Komunitných trhov , najmä pri vjazde autom na
Radničné námestie

9. Predajca je povinný mať pri sebe po celú dobu predaja na trhovom mieste a na požiadanie predložiť správcovi trhoviska,
resp. príslušným kontrolným orgánom (ak patrí do kategórie predajcov, pre ktorú sa tieto dokumenty vyžadujú):

10.

•

doklad o oprávnení na podnikanie, resp. vykonávanie činností, ktoré nie sú podnikaním, povolenie na predaj na
trhovom mieste a preukaz totožnosti (aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra,
príslušného úradu- slobodné povolania, osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka...)

•

zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
a poskytovaných služieb

•

v prípade poľnohospodárov (záhradkárov) potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu
o vlastníctve pôdy resp. záhrady alebo Potvrdením o registrácii na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

•

knihu elektronickej registračnej pokladnice

•

právoplatné rozhodnutie Mesta Bardejov oprávňujúce k predaju

Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových záznamov predajcu, jeho služieb a tovaru.
Predajca udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu Komunitných trhov organizátorom.
Predajca tiež udeľuje súhlas na spracovanie jeho údajov pre účely organizácie Komunitných trhov.

11. Predajca je povinný rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Bardejov č. 92/2009, ktoré upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – trhový poriadok pre príležitostný trh ako aj všetky právne

predpisy, ktoré sa naňho vzťahujú v súvislosti s predajom. Predajca je povinný strpieť prípadnú kontrolu orgánom verejnej
správy.

12.

Zodpovednosť predajcu na trhovom mieste:
•

predajca nesie zodpovednosť za škody vzniknuté ním, či jeho zamestnancami

•

predajcovia, ktorí si prenajmú stánok, sú zodpovední za škody vzniknuté na prenajatom stánku a nesú náklady spojené
s nápravou škody

•

predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či nemožnosťou zúčastniť sa trhu z tohto
dôvodu.

Práva a povinnosti organizátora
1.

Organizátor zabezpečí organizáciu Komunitných trhov, výber predajcov, vytvorenie programu, medializáciu a reklamu
podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu trhu a časového harmonogramu trhu, prenájom stánkov v
limitovanom množstve, ich konštrukciu a asistenciu pri prenose na predajné miesto, hygienické zariadenia pre účastníkov
podujatia a predajcov, informácie o podujatí a organizácii.

2.

Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či účastníkmi Komunitných trhov. Organizátor nie je
zodpovedný za kvalitu tovaru a služieb poskytovaných na Komunitných trhoch, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a
služby. Organizátor nezodpovedá za žiadne straty či odcudzenia na Komunitných trhoch. Organizátor nezodpovedá za straty
na zisku predávajúcich. Organizátor v prípade obzvlášť zlého počasia najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov
trhu (napr. extrémny dážď, vietor či sneh) je oprávnený Komunitné trhy v deň konania zrušiť bez nároku predajcov na
náhradu škody, či ušlého zisku.

3.

Od 6:00 do 9:00 a od 16.00 do 18:00 hod bude celá zóna autám prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia byť
kompletne odpratané do 18.00 hod.

Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy
1.

V prípade, že sa zistí, že predajca nebude spĺňať podmienky účasti na Komunitných trhoch, ak nebude mať potrebné
dokumenty uvedené vyššie, účasť na Komunitných trhoch mu bude odopretá a zaplatený účastnícky poplatok sa mu nevráti a
použije sa ako zmluvná pokuta za porušenie povinností predajcom. V prípade porušení ustanovení uvedených vo VZN č.
92/2009 je organizátor oprávnený odstúpiť od zmluvy a zrušiť účasť predajcu na Komunitných trhoch a použiť účastnícky
poplatok podľa ako zmluvnú pokutu za porušenie povinností predajcom.
Predávajúci je povinný uhradiť účastnícky poplatok aj v prípade, že sa na Komunitné trhy nedostaví, ak svoju prítomnosť
odsúhlasil v záväznej prihláške.

