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ÚVODNÉ USTANOVENIE

LEStival je podujatie/festival organizovan# ob$ianskymi zdru%eniami LEStival. LEStival sa
uskuto$ní d&a 18.5.2019 v parku ka'tie(a Dolná Krupá v $ase od 09:00-24:00 hod.

I. PREDMET PODMIENOK

1. Predmetov t#chto podmienok je úprava vz)ahov medzi organizátorom LEStivalu a
predajcom pri ú$asti predajcu na podujatí, a pri prenájme stánku a predajného miesta
organizátorom predajcovi.
2. Organizátor zabezpe$í pre predajcu:
- predajné miesto na dobu trvania LEStivalu v de& konania a predajca zaplatí
ú$astnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté);
- prenajme stánok / stôl a lavicu, ak je tak dohodnuté, na termín konania LEStivalu a
predajca zaplatí poplatok za prenájom.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU

1. Predajca je oprávnen# predáva) tovar a poskytova) slu%by v súlade s t#mto
podmienkami a v súlade s podmienkami stanoven#mi v Zmluve o ú$asti na LEStival
("alej “zmluva”). Predajca je oprávnen# predáva) iba tovary $i poskytova) slu%by,
'peciﬁkované v zmluve.
2. Predajca je povinn# uhradi) ú$astnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté) za ú$as) na
LEStivale - pod(a zmluvy a in'trukcií zaslan#ch na e-mail, v termíne stanovenom v
zmluve.
3. Predajca je povinn# prinies) si elektrické káble na pripojenie do siete (predl%ova$ku) a
zabezpe$i) si prístup k vode, ak si to vy%adujú hygienické predpisy pod(a predmetu
predaja. Predajca pou%ívajúci otvoren# ohe& (plynov# vari$) je povinn# ma) v stánku
funk$n# hasiaci prístroj.
4. Predajca je povinn# nahlási) organizátorovi, e-mailom v de& podpisu zmluvy, potrebu
elektrickej energie a spôsob pripojenia umo%&ujúci prevádzku predajného zariadenia.
5. Predajca je sám zodpovedn# za pou%ívanie vlastnej registra$nej pokladnice (na
ambulantn# predaj) pod(a platného zákona o pou%ívaní elektronickej registra$nej
pokladnice. Príslu'né súvisiace dokumenty je povinn# ma) po$as trvania LEStivalu pri
sebe.
6. Predajcovi bude pridelené predajné miesto pod(a plánu zhotoveného organizátorom.
Predajca sa zaväzuje re'pektova) plán zhotoven# organizátorom a riadi) sa pokynmi
organizátora pri pride(ovaní miesta a prípadného prenajatého stánku. Predajca
nesmie svoje miesto alebo jeho $as) da) do podnájmu tretej osobe. Jedno predajné
miesto pridelené pod(a úhrady ú$astníckeho príspevku je pridelené v%dy len
konkrétnemu predajcovi. Predajca nesmie predáva) tovary alebo poskytova) slu%by za
inú osobu $i iného predajcu.

7. Predajca nesmie propagova) politickú stranu alebo hnutie ani prezentova) názory,
ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potlá$aniu základn#ch práv a
slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
8. Osobitné povinnosti predajcu na predajnom mieste:
a) ozna$i) svoje predajné miesto;
b) u%íva) predajné miesto tak, aby nedochádzalo k jeho zne$is)ovaniu, po'kodzovaniu
a ani k in#m oprávnen#m zásahom do práv in#ch subjektov;
c) po$as u%ívania predajného miesta udr%iava) poriadok a dodr%iava) príslu'né
hygienické normy; po skon$ení predaja zanecha) predajné miesto $isté a upratané.
d) zrete(ne ozna$i) predávané v#robky a poskytované slu%by cenou;
e) pou%íva) registra$nú pokladnicu pod(a osobitn#ch predpisov;
f) správa) sa oh(aduplne vo$i in#m predajcom a náv'tevníkom.
9. Predajca je povinn# ma) pri sebe po celú dobu predaja na podujatí a na po%iadanie
predlo%i) organizátorovi, resp. príslu'n#m kontroln#m orgánom (ak patrí do kategórie
predajcov, pre ktorú sa tieto dokumenty vy%adujú):
a) doklad o oprávnení na podnikanie, resp. vykonávanie $inností, ktoré nie sú
podnikaním a preukaz toto%nosti (aktuálny v#pis zo %ivnostenského registra, resp.
obchodného registra, príslu'ného úradu - slobodné povolania, osved$enie samostatne
hospodáriaceho ro(níka … );
b) zdravotn# preukaz a posudok príslu'ného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vy%aduje charakter predávaného tovaru a poskytovan#ch slu%ieb;
c) v prípade po(nohospodárov (záhradkárov) potvrdenie príslu'ného miestneho,
mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady;
d) knihu elektronickej registra$nej pokladnice;
ude(uje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazov#ch, zvukov#ch
10. Predajca
záznamov predajcu, jeho slu%ieb a tovaru. Predajca tie% ude(uje súhlas na pou%itie
t#chto záznamov na medializáciu a propagáciu festivalu organizátorom.
11. Predajca je povinn# strpie) prípadnú kontrolu orgánom verenej správy.
12. Zodpovednos) predajcu na trhovom mieste:
a) predajca nesie zodpovednos) za 'kody vzniknuté ním, $i jeho zamestnancami;
b) predajcovia, ktorí si prenajmú stánok od organizátora, sú zodpovední za 'kody
vzniknuté na prenajatom stánku a nesú náklady spojené s nápravou 'kody;
c) predajca $i poskytovate( slu%ieb sám zná'a 'kody spôsobené zl#m po$asím, $i
nemo%nos)ou zú$astni) sa podujatia/festivalu z tohoto dôvodu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
1. ORGANIZÁTOR ZABEZPE!Í organizáciu LEStivalu, vytvorenie programu,
medializáciu a reklamu podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu
predajn#ch miest a $asového harmonogramu, prípadn# prenájom stánkov v
limitovanom mno%stve, ich kon'trukciu a asistenciu pri prenose na predajné miesto,
mobilné hygienické zariadenia pre ú$astníkov podujatia a predajcov, informácie o
podujatí a organizácii.
2. Organizátor nezodpovedá za 'kody spôsobené predajcami, ú$inkujúcimi, $i
ú$astníkmi. Organizátor nie je zodpovedn# za kvalitu poskytovan#ch slu%ieb a tovaru,
ako ani nedáva %iadne záruky za tovar a slu%by. Organizátor nezodpovedá za %iadne
straty $i odcudzenia majetku predajcu. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku
predávajúceho. Organizátor nezodpovedá za zlé po$asie a v prípade obzvlá') zlého
po$asia najmä z dôvodu ochrany %ivota a zdravia ú$astníkov festivalu (napr. extrémny
dá%", vietor $i) je oprávnen# v de& konania LEStival zru'i) bez nároku predajcov na

náhradu 'kody, u'lého zisku a bez vrátenia ú$astníckeho poplatku (ak bol uhraden#
vopred).
3. Organizátor je povinn#, na základe po%iadavky predajcu nahlásenej e-mailom v de&
podpisu zmluvy, zabezpe$i) dodávku elektrickej energie nutnej k prevádzke predajného
zariadenia a to formou elektrocentrál.

4. LEStival bude otvoren# verejnosti od 09:00 do 24:00 hod. Predajca sa zaväzuje poskytova)
tovar a slu%by minimálne od 09:00 do 19:00 hod. Od 06:00 do 8:30 hod bude park do$asne
prístupn# autám predajcov za ú$elom vylo%enia tovaru. Následne je predajca povinn# auto
odparkova) na parkovisko ur$ené organizátorom. Vstup a parkovanie áut je ozna$ené v
mapke, ktorá je prílohou V'eobecn#ch podmienok pre predajcov LEStival 2019. Od 19.00 hod
bude areál parku ka'tie(a opä) prístupn# autám predajcov a v'etky veci súvisiace s predajom
musia by) kompletne odpratané do 23.00 hod.

IV. ZMLUVNÁ POKUTA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. V prípade, %e sa zistí, %e predajca nebude sp+&a) podmienky ú$asti (napr. podmienky
pod(a $. II ods. 3 a 4), ak nebude ma) potrebné dokumenty uvedené v $l. II ods. 7,
ú$as) na trhu mu bude odopretá a zaplaten# ú$astnícky poplatok sa mu nevráti a
pou%ije sa ako zmluvná pokuta za poru'enie povinností predajcom. V prípade poru'ení
ustanovení v $l. II je organizátor oprávnen# ustúpi) od zmluvy, zru'i) ú$as) predajcu a a
pou%i) ú$astnícky poplatok pod(a $l. II ods 2. (ak nie je inak dohodnuté) ako zmluvnú
pokutu za poru'enie povinností predajcom. Predávajúci je povinn# uhradi) ú$astnícky
poplatok aj v prípade, %e sa na trh nedostaví.
2. Ak dôjde k poru'eniu ustanovení $l. II ods. 5 a 6 predajcom, organizátor je oprávnen#
okam%ite odstúpi) od zmluvy, zru'i) ú$as) predajcu a organizátor pou%ije ú$astnícky
poplatok ako zmluvnú pokutu a za poru'enie povinností predajcom.
3. Odstúpením od zmluvy organizátorom pod(a bodov 1 a 2 nevzniká predajcovi %iadny
nárok na náhradu prípadn#ch 'kôd.

V. ZÁVERE)NÉ USTANOVENIA
1. Právne pomery z tejto zmluvy vypl#vajúce a touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatn#mi právnymi predpismi platn#mi na
území Slovenskej republiky.
2. Zmeny alebo doplnenia t#chto podmienok mo%no urobi) len písomnou formou na
základe dohody zmluvn#ch strán.

