INFORMÁCIE A POKYNY PRE PREDAJCOV
TERMÍN A MIESTO KONANIA
Nedeľa 6. mája 2018 v areáli Nestvill Parku v obci Hniezdne, 5 km od Starej Ľubovne.
Trhy sú súčasťou 6. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia SLÁVNOSŤ JARI.
PREDAJNÉ STÁNKY
Predajcom poskytneme predajné miesto a predajný stánok. Jednotlivé stánky ako
organizátor trhov pred ich začatím rozložíme a po ich skončení zložíme a uskladníme.
Samozrejme je možné po dohode využiť vlastný stánok. Na trhu Vám poskytneme
miesta aj pre predajné chladiarenské vozidlá, prívesy, a pod. Rozmiestenie predajcov
na trhu bude určené našimi pracovníkmi priamo na mieste konania trhu.
PREDAJNÁ DOBA
Predajná doba pre návštevníkov trhov je od 11.00 hod. do 18.00 hod. Príchod
predávajúcich a vykladanie tovaru bude možné už 3 hodiny pred oficiálnym začatím
podujatia. V čase od 8.00 hod. do 10.30 hod. bude umožnené predávajúcim vstup do
areálu s automobilom na vyloženie tovaru. Najneskôr o 10.30 hod. je potrebné
automobily preparkovať na vyhradené miesto pre predajcov. Prosíme predávajúcich,
aby dodržiavali predajný čas, mali pripravené naranžované produkty pre predaj a
taktiež si zabezpečili pre návštevníkov dostatok produktov počas celej doby predaja.

VODA, ELEKTRIKA, WC
V mieste konania podujatia budú k dispozícii mobilné toalety s umývadlom a s tečúcou
vodou. Na trhu bude vyhradené miesto s pitnou vodou alebo so zásobníkom pitnej
vody. Elektrina bude rozvedená na trhu káblom do blízkosti stánkov, aby si predajcovia
mohli pripojiť svoj stánok. Je nutné si priniesť vlastné predlžovacie káble.
PORIADOK, ČISTOTA, ODPAD
Predajca je povinný predajné miesto a predajný stánok udržiavať v čistote a dobrom
technickom stave. Odpad je nutné zhromažďovať do nádob na to určených.
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Pri predaji na trhu sú predajcovia povinní:
a) zabezpečovať trvalý poriadok, udržiavať čistotu stánkov, predajných miest i miest
pre vykladanie tovaru a dočasných skladových priestorov
b) priebežne odstraňovať odpadky, obaly z tovarov a zabezpečiť si dostatok vriec,
nádob na zber odpadu
c) predajné pulty, ktoré sú k dispozícii predajcom a sú vybavené stolom s pevnou
doskou, je potrebné ju udržiavať v čistote počas predaja aj po jeho skončení
PARKOVANIE VOZIDIEL
Parkovanie bude zabezpečené na vyhradených parkoviskách a plochách na to
určených. Inštrukcie budú podávané poriadkovou službou priamo na mieste.
V samotnom areáli bude zakázané parkovanie. Vo výnimočných prípadoch
a v prípadoch dodržania hygienických predpisov bude možné parkovať s autom vo
vnútri areálu po predchádzajúcej dohode s organizátorom.

POPLATKY
Úhradu poplatku za prenájom predajného stánku/miesta na trhu je potrebné uhradiť
v hotovosti pred začatím trhu u Ing. Lucii Pribišovej 09804 892 101.
Poplatok zahŕňa:




cenu za miesto/prenájom predajného stánku s pultom
cenu za montáž a demontáž, základné označenie stánku na predávaný sortiment
cenu za spotrebovanú elektrickú energiu

ĎALŠIE POTREBNÉ NÁLEŽITOSTI PRE FIRMY, PODNIKATEĽOV
Nezabudnite si so sebou priniesť:








fotokópie živnostenského listu alebo výpisu živnostenského registra, osvedčenie
poľnohospodárskeho podnikateľa alebo iné dokumenty, ktoré je nutné mať k
dispozícii
identifikačné údaje potrebné na označenie predajného miesta podľa všeobecne
platných predpisov
povolenie na ambulantný predaj (ak relevantné)
označenia a cenovky predávaných produktov
náležitosti na zabezpečenie čistoty a estetiky predajného miesta



elektrický predlžovací kábel
stoličku
iné v zmysle platnej legislatívy



a samozrejme dostatok Vašich skvelých produktov na predaj a dobrú náladu 😊
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PREDAJ VLASTNÝCH PRODUKTOV
V prípade predaja vlastných remeselných výrobkov sa v zmysle platnej legislatívy
takáto činnosť nepovažuje za podnikanie a preto na jej vykonávanie nie je potrebné
zriadenie živnosti. A keďže to nie je podnikanie, znamená to, že pri príležitostnom
predaji svojich vlastnoručne vyrobených výrobkov na trhoch, jarmokoch, urban
marketoch a pod. nie je potrebná registračnú pokladňu.
Finančná správa na svojich stránkach uvádza: ... fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie
na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky,
…). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej
povinnosť používať ERP/VRP? Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie
je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v
hotovosti v ERP/VRP z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade
stačí vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby. Ak ale predaj vyrobeného
tovaru sa bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského
oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti
z predaja tohto tovaru evidovať v ERP/VRP.
Viac sa dočítate na ...
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanieERP#PovinnostPouzivatERP
Činnosť príležitostného predaja, handmade či remeselných výrobkov je činnosťou
vykonávanou podľa autorského zákona (a nie podľa živnostenského zákona). Inými
slovami, tvorivá duševná činnosť – tvorba autorských diel chránených autorským
zákonom a ich následné rozširovanie predajom, sa nepovažuje za podnikanie.
Pozor, vyššie uvedené informácie sa vzťahujú len na predaj vlastných výrobkov. Ak na
trhu predávate výrobky iných autorov, potom pri ich predaji je potrebné používať
registračnú pokladnicu.

Zdroj: Internet
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