Podmienky pre stánkový predaj na území obce Braväcovo
1. Účasť na predaji a pridelenie priestoru
Predávať na území obce Braväcovo môžu fyzické a právnické osoby, ktoré majú
oprávnenie na predaj v zmysle platných právnych predpisov.
Predávajúci – prevádzkovatelia stánkov sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona
č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákona č. 137/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v znení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z., Všeobecne záväzného nariadenia
obce Braväcovo o poplatkoch vyberaných na území obce.
Umiestňovať stánky je možné len vo vyhradenom priestranstve v priľahlých
priestoroch amfiteátra. Mimo určeného priestoru sa umiestňovanie predajných stánkov
zakazuje a porušenie tohto opatrenia bude mať za následok vykázanie z predajného
areálu.
Žiadateľovi, ktorý splní podmienky na stánkový predaj na území obce vydá obec
Braväcovo povolenie.
2. Predajný stánok
Predajný stánok si žiadateľ o stánkový predaj zabezpečuje sám. Stánok musí byť na
viditeľnom mieste označený obchodným menom, miestom podnikania a tovar musí byť
označený cenou. Tovar musí byť označený cenou aj v prípade ak sa predaj uskutočňuje
z auta.
Pri splnení podmienok bude predávajúcemu určené predajné miesto.
3. Hygienické a bezpečnostné zásady
3.1. Stánok musí vyhovovať hygienickým podmienkam a musí byť postavený tak, že
nesmie ohrozovať bezpečnosť predávajúcich ani kupujúcich
3.2. Stánok na krátkodobý predaj občerstvenia musí
a/ chrániť potraviny a pracovníkov obsluhy pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi
(dážď, slnko, prach..). Otvorená môže byť len predná časť stánku, slúžiaca na obsluhu,
kde je umiestnený predajný pult.
b/ byť vybavený aspoň jednoduchým zariadením a potrebami na umývanie rúk
a pracovného náradia

c/ ak nemožno pre stánok na krátkodobý predaj občerstvenia zabezpečiť prívod
tečúcej vody z vodovodu, môže sa voda donášať z verejného vodovodu v nádobách na
tento účel určených, vtedy sa jedlá a nápoje musia kupujúcim podávať len
v nenávratných obaloch.
d/ stánok musí byť vybavený účelným, ľahko čistiteľným zariadením, ktoré umožňuje
hygienicky vyhovujúce skladovanie, vystavovanie a predaj jedál a nápojov
e/ pre pracovníkov obsluhy sa musí v stánkoch na krátkodobý predaj občerstvenia
vyčleniť priestor na odkladanie odevov
f/ iné zariadenia pre stánkový predaj občerstvenia – podnosy, stoly a pod., musia byť
zhotovené zo zdravotne nezávadného materiálu, ktorý je ľahko čistiteľný.
3.3. FO a PO zabezpečujúce stánkový predaj občerstvenia sú povinné
a/ predložiť Obci Braväcovo kópiu rozhodnutia(posudku) orgánu na ochranu zdravia,
ktoré ju oprávňuje na predaj z mobilného potravinárskeho zariadenia, alebo
prenosného stánku
b/ zamestnávať len osoby zdravotne spôsobilé podľa Vyhl. MZ SR č. 79/97 Z. z.
o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam
c/ vytvoriť podmienky pre hygienicky nezávadný predaj občerstvenia, vybavenie
stánku potrebným zariadením, dostatočnú kapacitu chladiacich a mraziacich
zariadení
3.4. Pracovníci stánkového predaja sú povinní:
a/ mať zdravotný preukaz
b/ dodržiavať zásady osobnej a prevádzkovej hygieny včítane zákazu fajčenia
c/ predávať len také druhy občerstvenia, ktoré zodpovedajú normám akosti
d/ sledovať akosť dodávaných a predávaných druhov potravín a nápojov a vylúčiť z
predaja potraviny neznámeho pôvodu, podozrivého pôvodu, čiastočne zmyslovo
narušené, alebo zjavne znehodnotené potraviny.
e/ občerstvenie predávať len v nenávratných obaloch
4. Povinnosti predávajúcich
a/ prevádzkovateľ stánku je povinný predložiť Obci Braväcovo oprávnenie na
podnikanie v danej oblasti, potvrdenie regionálneho hygienika
b/ predložiť doklad o nadobudnutí tovaru ( dodacie listy, doklad o zaplatení
tovaru)

c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu
d/ udržiavať poriadok , hygienu a čistotu počas predaja výrobkov, občerstvenia,
poskytovania služieb a po ich skončení v stánku a jeho okolí
e/ dodržiavať podmienky uvedené v povolení na stánkový predaj

5. Organizátor stánkového predaja zabezpečí
a/ dostatočné množstvo nezávadnej pitnej vody pre stánky poskytujúce občerstvenie
na dodržanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny
b/ pri stánkoch s potravinárskym sortimentom zabezpečí dostatočné množstvo
odpadových vriec na dočasné skladovanie odpadkov. Vyprázdňovanie a odvoz
odpadkov zabezpečuje obec Braväcovo. Celkové upratanie areálu po ukončení
stánkového predaja bude zabezpečené pracovníkmi MOS obce Braväcovo.
c/ vyčlení pre personál stánkov s občerstvením samostatné WC osobitne pre mužov
a ženy, s umývadlom na ruky s prívodom pitnej vody
6. Technické zabezpečenie
Obec Braväcovo sa zaväzuje zabezpečiť pripájanie na elektrickú sieť pre stánky
s občerstvením len pre typizované a STN vyhovujúce spotrebiče.
Vhodné – STN vyhovujúce pripojovacie káble na zapojenie elektrickej energie
k stánkom si musí žiadateľ o stánkový predaj zabezpečiť sám.
7. Poplatky za stánkový predaj
Poplatok za umiestnenie predajných stánkov a vozidiel je schválený v zmysle VZN č.
01/2014 zo dňa 26.2.2014, uznesením č. 06/26/02/2014 nasledovne:
1) Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá požiada o vydanie povolenia
na predaj
2) Poplatok za každý deň za umiestnenie predajných stánkov a vozidiel na území
obce Braväcovo:
a) Stánky a pojazdné predajne s občerstvením
30,00 Eur
b) Stánky a pojazdné predajne so suvenírmi, hračkami
a spotrebným tovarom (obuv, textil a pod.)
20,00 Eur
c) Stánky s ľudovou tvorbou umiestnené v kultúrno- spoločenskom
areáli (amfiteáter)
1,70 Eur
d) Zábavné atrakcie (kolotoč, trampolíny a pod.)
30,00 Eur
3) Poplatok je splatný pri vydaní povolenia.

8. Vydávanie povolení na stánkový predaj
Obec Braväcovo vydá žiadateľovi povolenie na stánkový predaj na území obce
Braväcovo na základe písomnej žiadosti , po splnení vyššie uvedených podmienok a po
zaplatení poplatku za stánkový predaj.

9. Porušenie podmienok
Podmienky pre stánkový predaj na území Obce Braväcovo sú záväzné pre všetkých
účastníkov predaja. Nedodržanie alebo porušenie podmienok bude riešené zákazom
ďalšieho predaja a vykázaním predajcu z areálu bez nároku na vrátenie poplatku.

Obec Braväcovo upozorňuje žiadateľov o stánkový predaj na rešpektovanie zákona č.
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Predávajúci sú
povinní dodržiavať zákonné opatrenia zákazu predaja alkoholických nápojov podnapitým
a mladistvým osobám.

V Braväcove 11.06.2018

Ing. Peter Baliak, v.r.
starosta obce

