
Organizačné pokyny pre predajcov 

IV. ročník medzinárodného festivalu včasného stredoveku UTGARD 2018 

 

1. Termín konania: 30.6.-1.7.2018 

2. Miesto konania festivalu: areál Archeoparku Liptovia, Partizánska Ľupča 

3. Spoluorganizátor festivalu zodpovedný za predajnúplochu a logistiku: ArcheológiaSK s.r.o. Ružomberok 

4. Poplatky pre predajcov a vlastníkov stánkov - 3 bežné metre (na celé trvanie festivalu) 

a. Občerstvenie - teplé jedlá, bez predaja alkoholických nápojov - 160 € 

b. Občerstvenie - teplé jedlá, s predajom alkoholických nápojov (okrem piva) - 200 € 

c. Trdelníky, medovníky, sladkosti, syry, pochutiny, údeniny, nealko nápoje a fľašové vína a medovina 
(bez priamej konzumácie) - 100 € 

d. Predaj ovocia, zeleniny, korenín, sušeného ovocia, sypaných čajov, výrobkov z liečivých rastlín, 
potravinové doplnky - 60 € 

e. Ľudoví výrobcovia - 10 € 

f. Elektrická prípojka - 60 € 

Predaj piva a čapovaných nealko nápojov je vo výhradnej kompetencii usporiadateľa a ostatným predajcom je 
jeho predaj zakázaný!!!! 

5. Pitná voda je zabezpečená cisternou 

6. Záujemca o predaj zašle kompletne vyplnenú prihlášku na adresu: info@archeologiask.sk, najneskôr do 15.6.2018 

7. Poplatok za predajné miesto uhradí prevodným príkazom na č.ú. SK29 1100 0000 0029 2090 4431. Variabilný 
symbol v prípade právnickej osoby je IČO, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia. Ako doplňujúce údaje 
uvedie názov firmy, alebo meno a priezvisko.  

8. Záujemca je záväzne zaevidovaný až po úhrade poplatku a predajné miesto je prideľované podľa poradia platieb. 

9. Účastníci festivalu po zaplatení poplatku obdržia: 

a. Povolenie na predaj 

b. Registračný štítok na umiestnenie stánku a zariadenia 

c. Dopravné povolenie k zásobovaniu, informácie o napojení na elektrickú prípojku a pod. 

10. Predajné stánky, resp. iné predajné zariadenia možno umiestniť v priestore festivalu podľa pokynov usporiadateľa 
od piatku 29.6.2017 od 8.00 hod. na základe povolení a registračného štítku na zaujatie festivalového miesta. 

11. Predajná doba v stánkoch počas festivalu sa stanovuje:  

Sobota 30.6.2018, 08.00 h - 00.00 h 

Nedeľa 1.7.2018, 08.00 h - 17.00 h 



12. Zúčastnení podnikatelia a organizácie, ktorí získali povolenie na prevádzku, sú povinní postaviť svoje stánky a 
zariadenia výhradne na mieste určenom usporiadateľom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im 
usporiadateľ neumožní predávať tovar alebo vykonávať činnosť. 

13. Všetky stánky a zariadenia je majiteľ (prevádzkovateľ) povinný označiť registračným štítkom od usporiadateľa, 
ktorý sám vyplní (okrem registr.čísla) a umiestni ho na dobre viditeľnom mieste. 

14. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do 10.00 hod. v dňoch 
30.6.-1.7.2018. 

15. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku predajnej doby (čl. 10) boli komunikačné 
priestory pre kupujúcich voľné a bez prekážok. 

16. Vjazd automobilov predajcov je povolený len na dobu nevyhnutnú na doplnenie tovaru, inak je parkovanie týchto 
vozidiel zabezpečené len vo vyhradených zónach. 

17. Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými predpismi. Podnikatelia a 
organizácie musia mať v stánkoch u svojich zodpovedných zástupcov potrebné doklady oprávňujúce ich k 
obchodnej činnosti. Osobitne upozorňujeme predajcov potravinárskych výrobkov a plodín, aby si zabezpečili 
potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto tovarov a iné potrebné doklady osvedčujúce hygienickú, 
resp. inú nezávadnosť ponúkaných tovarov verejnosti. 

18. Ponúkané tovary musia byť označené cenovkami, alebo viditeľným cenníkom. Osoby, u ktorých osobitné predpisy 
vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať ich na 
požiadanie oprávnených orgánov. 

19. Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť svoje stánky a zariadenia tak, aby nedošlo k požiaru, inej škode 
alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb. 

20. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie si zabezpečujú podnikatelia a 
organizácie na vlastné náklady a zodpovednosť. 

21. Po ukončení festivalového predaja dňa 1.7.2018 najneskôr do 22.00 hod. sú povinní všetci prevádzkovatelia 
(majitelia) stánkov a zariadení opustiť pridelené priestory. Predajcovia stánkov s občerstvením sú povinní ukončiť 
predaj a vypratať prenajaté miesto. Predtým sú však všetci predajcovia povinní tieto priestory vyčistiť najmä od 
svojho vlastného odpadu a odpadu spojeného s predajom ich tovaru. Za znečistené a neupratané priestory bude 
obecný podnik Služba účtovať poplatok do výšky nákladov na vyčistenie priestoru. 

22. Organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch riešiť sporné záležitosti počas festivalu spôsobom nad rámec 
týchto organizačných pokynov v zmysle platných VZN obce Partizánska Ľupča a zákonov SR. 

23. Organizátor nezodpovedá za osobné veci, tovar i ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov festivalu. 

24. Podnikateľov a organizácie prevádzkujúce stánky s občerstvením upozorňujeme na povinnosť mať povolenie na 
takúto činnosť od príslušného orgánu na ochranu zdravia v mieste svojho trvalého bydliska, ktoré je povinný 
predložiť na požiadanie organizátorov, resp. kontrolných orgánov. 

 

ArcheológiaSK s.r.o. 
Mostová 1346/31 
034 01 Ružomberok 
info@archeologiask.sk 
0917 213 999 

 

 



Záväzná prihláška na festival UTGARD 2018 

 

Názov firmy/živnostník/ remeselník: ............................................................................................ 

Dátum narodenia(remeselník bez živnosti)/ IČO: ...............................DIČ: ............................................ 

Adresa:  ................................................................................................................................ 

Email:                 ..................................................tel / mobil. číslo:   ............................................. 

Sortiment:  .................................................................................................................................. 

Požiadavky na el. energiu:   220V / 380 V 

Príkon:   ..........................................kWh,                    Rozmer stánku:        .................................. 

Iné požiadavky:       .......................................................................................................................... 

ŠPZ:   ..................................................... 

Značka (typ)  auta:............................................................................................................................. 

 DKP (daňový kód pokladnice): ......................................................................................................... 

 

V ...............................................        dňa .....................           podpis....................................... 

Prílohy :  (alebo scan e-mailom) 

Kópia platného výpisu z obchodného registra / kópia platného živnostenského listu 
Fotokópia stran yoznačenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané 
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predloženie čestného vyhlásenia 
 

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. 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.  
Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z.:  
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej 
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť 
čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 
elektronickú registračnú pokladnicu.  
Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, usporiadateľ povolenie nevydá.  
 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení 
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:  
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,  
*§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,  
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,  
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).  
* nehodiace sa prečiarknite  
 
 
V .................................., dňa ............................  
 

.............................................................. ................................................... 
meno, priezvisko (čitateľne) podpis žiadateľa 



 

 


