VŠEOBECNÉ PODMIENKY
pre registráciu záujemcov a organizáciu stánkového predaja
počas Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni

Čl. I.
Predmet úpravy
1. Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti
organizátora, záujemcov a predajcov v súvislosti s registráciou a organizáciou
stánkového predaja konaného počas Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove
dni v Terchovej.
Čl. II.
Vymedzenie pojmov
1. Pre účely týchto VP, sa
a) organizátorom rozumie Obec Terchová
b) podujatím rozumie Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej
c) termínom podujatia rozumejú kalendárne dni, ktoré sú organizátorom určené ako
dni, počas ktorých sa koná podujatie
d) stánkovým predajom rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve dočasne určenom organizátorom na takýto účel počas termínu
podujatia
e) záujemcom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VP
podala žiadosť o registráciu pre účely stánkového predaja
f) predajcom rozumie záujemca, ktorému organizátor v súlade s týmito VP udelil
súhlas na stánkový predaj a ktorý v súlade s týmito VP uhradil stanovenú zálohu
Čl. III.
Registrácia záujemcov
1. Registráciu záujemcov organizuje a vykonáva organizátor alebo ním poverená osoba.
2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o stánkový predaj je oprávnená
podať žiadosť o registráciu, a to
a) písomne, prostredníctvom žiadosti adresovanej a doručenej organizátorovi, ktorej
vzor organizátor zverejní a sprístupní na stiahnutie na svojej domovskej webovej
stránke;
b) elektronicky, prostredníctvom on – line formulára umiestneného na domovskej
webovej stránke organizátora prípadne na iných webových miestach určených
alebo označených organizátorom.
3. Organizátor je oprávnený určiť lehotu, v ktorej musí byť podaná žiadosť o registráciu.
Podaním žiadosti podľa predchádzajúcej vety sa rozumie jej doručenie v písomnej
podobe na adresu organizátora alebo vykonanie on-line registrácie podľa týchto VP.

Lehotu určenú podľa tohto bodu VP je organizátor oprávnený podľa potreby predĺžiť,
a to aj opakovane.
4. Organizátor môže prijať aj žiadosti, ktoré nie sú podané spôsobom a vo forme podľa
bodu 2. alebo v lehote podľa bodu 3. tohto článku VP. V takomto prípade je
organizátor oprávnený požiadať záujemcu, aby v určenej lehote doplnil svoju žiadosť
tak, aby spĺňala obsahové náležitosti žiadosti podľa bodu 2. tohto článku VP.
V prípade, že záujemca svoju žiadosť nedoplní v lehote určenej organizátorom podľa
predchádzajúcej vety a pokiaľ organizátor nerozhodne inak, platí, že žiadosť nebola
podaná a organizátor nie je povinný k nej naďalej prihliadať.
5. Organizátor je oprávnený postupovať spôsobom uvedeným v bode 4. tohto článku
VP aj v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba podá žiadosť podľa bodu 2. písm.
a) alebo b) tohto článku VP, ale takáto žiadosť neobsahuje všetky údaje požadované
organizátorom alebo údaje poskytnuté v takto požadovanej žiadosti sú neúplné,
nedostatočné alebo sa javia ako klamlivé alebo hrubo skresľujúce.
6. Registrácia záujemcov sa končí posledným dňom lehoty určenej organizátorom podľa
bodu 3. tohto článku VP. V prípade, že organizátor takúto lehotu neurčil, končí sa
registrácia dňom, ktorý organizátor oznámi spôsobom u neho obvyklým a na
domovskej webovej stránke organizátora prípadne na iných webových miestach
určených alebo označených organizátorom.
Čl. IV.
Vyhodnotenie žiadostí a udelenie súhlasu
1. Po skončení registrácie záujemcov organizátor vyhodnotí podané žiadosti z hľadiska
splnenia ich obsahových a formálnych náležitostí a z hľadiska dodržania lehoty na ich
podanie.
2. Pokiaľ organizátor nerozhodne inak alebo pokiaľ organizátor nepostupuje podľa čl.
III. bodov 4. a 5. týchto VP, je organizátor oprávnený vylúčiť a neprihliadať k tým
žiadostiam, ktoré v zmysle týchto VP boli podané oneskorene alebo ktoré nespĺňajú
náležitosti požadované organizátorom v zmysle týchto VP.
3. Po vykonaní úkonov podľa predchádzajúcich bodov tohto článku VP organizátor
rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu na stánkový predaj záujemcovi.
4. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu ako aj o ďalších súvisiacich
skutočnostiach, najmä tých, ktoré sú uvedené v bode 5. písm. a) až c) tohto článku
zmluvy je vo výlučnej právomoci organizátora a riadi sa výlučne jeho potrebami
s prihliadnutím na charakter a programovú náplň podujatia.
5. Udelenie súhlasu na stánkový predaj oznámi organizátor záujemcovi písomne,
elektronicky (e-mailom) alebo faxom. Súčasťou oznámenia podľa predchádzajúcej
vety je aj údaj
a) o zaradení záujemcu do určitej cenovej kategórie (čl. V. bod 2. VP)
b) o celkovej sume poplatku (súčet poplatkov podľa čl. V. bod 1. až 4. VP)
c) o výške zálohy, spôsobe a lehote jej zaplatenia (čl. V. bod 6. VP)

6. Záujemcovi, ktorému nebol udelený súhlas na stánkový predaj, je organizátor povinný
oznámiť túto skutočnosť len na základe žiadosti záujemcu.
7. V prípade, že počet záujemcov prekročí počet organizátorom predpokladaných
stánkových miest (čl. VI. bod 1. VP), je organizátor oprávnený rozhodnúť o udelení
súhlasu na stánkový predaj jednotlivým záujemcom podľa výsledkov verejnej súťaže,
ktorú pre tieto účely vyhlási a zorganizuje. Podmienky verejnej súťaže a udeľovania
súhlasu na stánkový predaj organizátor zverejní v osobitnom dokumente. V takomto
prípade sa ustanovenia týchto VP použijú len v rozsahu určenom organizátorom pri
vyhlásení verejnej súťaže.
Čl. V.
Poplatky
1. Za poskytnutie časti priestranstva na účely stánkového predaja podľa týchto VP je
záujemca resp. predajca povinný zaplatiť organizátorovi stanovený poplatok (ďalej len
„poplatok za miesto“) .
2. Výšku poplatku za stánkové miesto určuje organizátor. Poplatok za miesto je
rozdelený do viacerých cenových kategórií v závislosti od umiestnenia predajného
stánku na časti priestranstva dočasne určeného organizátorom na účely stánkového
predaja (ďalej len „cenová kategória“). Výšku poplatku za miesto organizátor určí
v cenníku poplatkov (ďalej len „cenník poplatkov“), ktorý súčasne zverejní spôsobom
u neho obvyklým a na domovskej webovej stránke organizátora prípadne na iných
webových miestach určených alebo označených organizátorom.
3. Záujemca, resp. predajca, ktorý v súvislosti so stánkovým predajom požiada
o pripojenie na odber elektrickej energie je okrem poplatku za miesto povinný zaplatiť
organizátorovi aj poplatok za odber elektrickej energie. Výšku poplatku za odber
elektrickej energie určí organizátor v cenníku poplatkov.
4. V prípade potreby je organizátor oprávnený určiť a vyberať aj iné poplatky, než sú
poplatky podľa bodov 1. až 3. tohto článku VP. Takto určené poplatky je organizátor
povinný zverejniť v cenníku poplatkov. Poplatky určené a zverejnené podľa tohto
bodu VP je záujemca resp. predajca povinný uhradiť.
5. O zaradení záujemcu do určitej cenovej kategórie rozhoduje výlučne organizátor.
6. Záujemca, ktorému bol udelený súhlas na stánkový predaj podľa týchto VP je povinný
zaplatiť organizátorovi zálohu vo výške 75% z celkovej sumy poplatku vypočítanej
ako súčet poplatkov podľa bodu 1. až 4. tohto článku VP (ďalej len „záloha“), to
všetko spôsobom a v lehote určenej organizátorom v oznámení podľa čl. IV. bodu 5.
týchto VP.
7. Zvyšnú časť poplatku vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi celkovou sumou
poplatku vypočítanou ako súčet poplatkov podľa bodu 1. až 4. tohto článku VP
a zaplatenou zálohou (ďalej len „doplatok“) je predajca povinný zaplatiť
organizátorovi najneskôr v deň, ktorý je prvým dňom termínu podujatia podľa týchto
VP.

8. Záloha a/alebo doplatok sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažnej sumy
zodpovedajúcej v celom rozsahu výške určenej zálohy alebo doplatku na účet
organizátora alebo uhradením takejto sumy v hotovosti do pokladne organizátora.
9. S výnimkou prípadov uvedených v týchto VP nemá predajca nárok vrátenie zaplatenej
zálohy a/alebo doplatku.
10. Predajca má nárok na vrátenie zaplatenej zálohy a/alebo doplatku len v prípade, ak
dôjde k zrušeniu podujatia výlučne z dôvodov na strane organizátora. Zrušením
podujatia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie len nekonanie podujatia ako celku na
základe rozhodnutia organizátora. Zrušením podujatia podľa tohto bodu VP tak nie je
najmä zrušenie jeho časti, skrátenie počtu dní zodpovedajúcich termínu podujatia,
zrušenie niektorého programu v rámci podujatia či zrušenie alebo zmena programovej
štruktúry podujatia. Dôvodmi na strane organizátora podľa tohto bodu VP nie sú
skutočnosti alebo okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle organizátora a bránia mu v
realizácii podujatia alebo ho v realizácii podujatia obmedzujú, alebo okolnosti alebo
skutočnosti, ktoré boli aspoň z časti vyvolané subjektom odlišným od organizátora.
Čl. VI.
Organizácia stánkového predaja
1. O pridelení konkrétnej časti priestranstva na účely stánkového predaja (ďalej len
„stánkové miesto“) rozhoduje organizátor.
2. Predajca je povinný bezpodmienečne a bezodkladne podrobiť sa organizačným
pokynom organizátora alebo ním určených osôb. Predajca je najmä povinný
bezvýhradne akceptovať pridelenie stánkového miesta a dodržiavať pokyny vydané za
účelom zabezpečenia čistoty určeného priestranstva, verejného poriadku a ochrany
zdravia, majetku a bezpečnosti iných osôb.
3. V prípade porušenia povinností predajcu uvedených v predchádzajúcom bode 2. tohto
článku VP, ako aj v prípade porušenia povinnosti záujemcu resp. predajcu zaplatiť
organizátorovi zálohu a/alebo doplatok vo výške a v lehote splatnosti podľa týchto
VP, je organizátor oprávnený
a) neumožniť predajcovi stánkový predaj na podujatí;
b) vypratať predajcu zo stánkového miesta na náklady predajcu;
c) uložiť predajcovi pokutu v zmysle všeobecne záväzných nariadení platných na
území obce Terchová a/alebo iných všeobecne platných právnych predpisov.
4. Opatrenia podľa predchádzajúceho bodu 3 je možné kombinovať.
5. Organizátor je oprávnený postupovať spôsobom podľa bodu 3. tohto článku VP aj
v prípade, ak
a) organizátor dodatočne zistí, že predajca v podkladoch slúžiacich podľa týchto VP
na účely registrácie záujemcov a výpočtu poplatkov uviedol nepravdivé alebo
hrubo skresľujúce údaje;

b) predajca v rámci stánkového predaja ponúka tovar alebo služby druhovo odlišné
od tých, ktoré uviedol v podkladoch slúžiacich podľa týchto VP na účely
registrácie záujemcov a výpočtu poplatkov;
c) predajca opakovane nerešpektuje alebo porušuje pokyny a/alebo oprávnené
požiadavky organizátora alebo ním určených osôb
6. V prípadoch podľa bodu 5. písm. a) a b) tohto článku VP je organizátor oprávnený
podľa vlastného uváženia namiesto opatrení podľa bodu 3. tohto článku VP požadovať
zaplatenie poplatku do výšky, ktorá vzhľadom k skutočne ponúkaným výrobkom
a/alebo službám predajcu zodpovedá poplatku vypočítanému podľa týchto VP.
7. Po skončení stánkového predaja je predajca povinný na vlastné náklady zabezpečiť
vyčistenie a uvedenie stánkového miesta do pôvodného stavu.
Čl. VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Ustanoveniami týchto VP nie je nijako dotknutá platnosť a účinnosť všeobecne
záväzných nariadení vydaných obcou Terchová upravujúcich predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na území obce Terchová.
2. V prípade, že v súvislosti s registráciou a/alebo organizáciou stánkového predaja
organizátor spôsobom u neho obvyklým a prípadne tiež na svojej domovskej webovej
stránke či na iných webových miestach určených alebo označených organizátorom
zverejní oznam, ktorý je v rozpore s ustanoveniami týchto VP, má takýto oznam
prednosť pred tými ustanoveniami týchto VP, ktorých sa priamo dotýka.
3. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 09.03.2015

