Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava
vyhlasuje
podmienky príležitostného trhu a výberové konanie na prenájom stánkov
a na zriadenie predajného miesta za účelom umiestnenia vlastného
predajného zariadenia v súvislosti s organizovaním príležitostného trhu
pre vianočné trhy (Vianočná ulička) na Hradištnej ulici v BratislaveDevínskej Novej Vsi
v čase od 01.12.2021 do 04.12.2021
Správca príležitostného trhu/Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves,
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00603392
Kontaktné osoby:
Administratíva:
Pavol Kravárik, pavol.kravarik@mudnv.sk, 0917 817 225
Technické zabezpečenie: Pavol Goldstein, pavol.goldstein@mudnv.sk,
Richard Danis, richard.danis@mudnv.sk
1. Predmet predajného miesta:
Hradištná ulica, PC 2121 kú Bratislava-Devínska Nová Ves
2. Prihlásenie uchádzača do výberového konania:
Žiadatelia sa môžu prihlásiť od 30.10.2021 do 07.11.2021 výlučne prostredníctvom
elektronického formulára. Elektronické prihlásenie bude prebiehať na internetovej stránke
www.vianocnaulicka.sk, v časti predajcovia 2021.
Na žiadosti o prihlásenie do výberového konania (ďalej aj ako „Žiadosť“ v príslušnom
gramatickom tvare) podané iným spôsobom ako prostredníctvom elektronického formulára sa
nebude prihliadať.
V prípade, ak má žiadateľ záujem o súčasný predaj sortimentu zaradený do rôznych kategórií,
je žiadateľ povinný podať záväznú Žiadosť osobitne pre každú kategóriu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na podávanie Žiadostí zmeniť bez udania dôvodu.
Vyplnenú a odoslanú Žiadosť nie je možné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty určenej na jej
podanie. Žiadosti, ktorých obsah nebude po formálnej stránke zodpovedať podmienkam
výberového konania (napr. neúplne vyplnená prihláška, nedoložené prílohy a pod.) alebo budú
doručené po stanovenom termíne, budú Vyhlasovateľom vyradené.
Podaním Žiadosti nevzniká nárok na pridelenie predajného stánku/časti pozemku za účelom
umiestnenia vlastného predajného zariadenia.
Povinné prílohy k žiadosti:
2.1 Podpísaná Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste,
2.2 Fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP
a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje
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o login–e a hesle, ALEBO fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne
podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom
pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na
viacerých predajných (trhových) miestach, ALEBO Fotokópia pokladničného dokladu
obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade
faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD), ALEBO Fotokópia dokladu označeného
slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú
uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom, ALEBO
Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží Čestné
vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmena 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, podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri
poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo
písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ],
2.3 Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom
fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
2.4 Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou, ak ide o fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je
originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.
2.5 Podpísané čestné vyhlásenie o záväzkoch voči prenajímateľovi/vyhlasovateľovi, daňovému
úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotnej poisťovní, nie je v likvidácii ani
v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie,
2.6 Doklad preukazujúci splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje.
3. Finančné podmienky:
3.1 Úspešný uchádzač je povinný zaplatiť najneskôr do 26.11.2021 celkovú sumu
nájomného/poplatku za predajné miesto na účet prenajímateľa SK31 0200 0000 0000 0162
4042 s variabilným symbolom vyznačeným v Splátkovom kalendári, ktorý bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme/zmluvy o zriadení predajného miesta. Uhradením sa
rozumie pripísanie nájomného/poplatku za predajné miesto na účet prenajímateľa.
V celkovej výške nájomného/poplatku za predajné miesto je zahrnutý rezervačný poplatok
vo výške 20 % z celkového nájomného/poplatku za predajné miesto. V prípade, ak sa
úspešný uchádzač nezúčastní bez zavinenia Vyhlasovateľa príležitostného trhu Vianočná
ulička, rezervačný poplatok sa nevracia.
3.2 Nájomné za prenájom stánku zo strany Vyhlasovateľa na základe nájomnej zmluvy je vo
výške 10,- € za deň.
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3.3 Výška poplatku za predajné miesto
Druh predávaných tovarov/poskytovaných služieb
teplé jedlá a nápoje
varené víno, medovina, punč
jeden druh pokrmu
teplé a studené nealko nápoje
sušené ovocie, racio, semiačka, jadrá, orechy
balené syrové výrobky
liehoviny a víno v originálnom balení, balené mäsové výrobky
cukrovinky, slané pochutiny
obuv, galantéria, koberce, nábytok, bytový textil, kožené výrobky
odevy, metrový textil, textilné výrobky, klobúky
literatúra, obrazy, kvety
dekorácie, suveníry, sviečky, bižutéria, kozmetika, keramika
hračky, umelé kvety, liečivé rastliny
domáce potreby, hudobné nosiče
šperky, hodinky, okuliare
ľudová remeselná výroba + ukážka remesiel
ľudová remeselná výroba bez ukážky remesiel

výška poplatku za
predajné miesto za 4 dni
345 €
173 €
115 €
104 €
46 €
46 €
69 €
69 €
115 €
138 €
69 €
69 €
69 €
69 €
69 €
12 €
18 €

Do poplatku za predajné miesto je zahrnuté: vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom
sa uskutočňuje príležitostný trh, osvetlenie príležitostného trhu, bezpečnostná služba, réžia
a administratíva.
4. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb:
4.1 potraviny:
1. Sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, olejoviny,
2. Spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
3. Medovníky, trdelníky a cukrovinky,
4. Včelie produkty, podľa podmienok stanovených orgánom štátnej veterinárnej
a potravinovej správy,
5. Pekárenské a cukrárenské výrobky podľa podmienok stanovených orgánom
štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
6. Mlieko a mliečne výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom štátnej
veterinárnej a potravinovej správy,
7. Mäsové výrobky (najmä klobásy, údené mäso, jaternice, slanina) podľa
podmienok stanovených orgánom štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
8. Živé sladkovodné trhové ryby,
9. Víno, medovina,
10. Liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje.
4.2 ostatný tovar:
1. Drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
2. Knihy,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Audio a video nosiče,
Sklo, keramika, porcelán,
Minerály, polodrahokamy, liečivé kamene, bižutéria,
Vianočné ozdoby, živé a sušené kvety,
Papierové výrobky,
Výrobky z textilu,
Vianočné stromčeky.

4.3 ponúkané služby:
1.
2.

5.

Pečené gaštany, varená kukurica,
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste

Prevádzková doba a predajný čas príležitostného trhu:
5.1 Prevádzkový čas:
01.12.2021 (streda): 08.00 hod. do 22.00 hod.
02.12.2021 (štvrtok): 08.00 hod. do 22.30 hod.
03.12.2021 (piatok): 08.00 hod. do 00.30 hod.
04.12.2021 (sobota): 09.00 hod. do 22.30 hod

5.2 Predajný čas:
01.12.2021 (streda): 14.00 hod. do 21.00 hod.
02.12.2021 (štvrtok): 14.00 hod. do 22.00 hod.
03.12.2021 (piatok): 10.00 hod. do 00.00 hod.
04.12.2021 (sobota): 10.00 hod. do 22.00 hod.
6. Časový priebeh:
6.1 Lehota na podanie Žiadosti o predajné miesto na Príležitostný trh Vianočná ulička za
účelom umiestnenia vlastného predajného zariadenia do 07.11.2021 do 15:00 hod.
6.2 Výsledok výberového konania bude úspešným uchádzačom oznámený do 12.11.2021.
6.3 Podpis nájomnej zmluvy/zmluvy o zriadení predajného miesta medzi vyhlasovateľom
a úspešnými uchádzačmi do 19.11.2021.
6.4 Úhrada nájomného/poplatku za predajné miesto za celú dobu trvania Vianočnej uličky do
26.11.2021
6.5 Fyzické prevzatie stánku/predajného miesta za účelom umiestnenia vlastného predajného
zariadenia do 1.12.2021 do 10:00 hod.
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6.6 Otvorenie prevádzky dňa 01.12.2021.

7. Ďalšie podmienky:
7.1 Úspešný uchádzač berie na vedomie, že podujatie Vianočná ulička je hromadným
podujatím a organizátor podujatia Vianočná ulička si môže zvoliť režim vstupu na
hromadné podujatie v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a súvisiacich opatrení
vyhlásených príslušnými orgánmi verejnej moci.
7.2 Úspešný uchádzač je povinný zotrvať na Príležitostnom trhu Vianočná ulička počas celej
doby jeho trvania v časoch podľa Prílohy č. 5 Čl. 4 bodu 2. Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2/2019, ktorým sa vydávajú trhové
poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
v znení neskorších zmien a doplnkov.
7.3 Úspešný uchádzač je povinný zaslať prenajímateľovi/vyhlasovateľovi menný zoznam osôb,
ktoré sa budú nachádzať v predajnom stánku, resp. ktoré budú zabezpečovať zásobovanie,
najneskôr do 30.11.2021, vrátane údajov, ktoré sa v rámci opatrení vyhlásených
príslušnými orgánmi verejnej moci vyžadujú uchovávať zo strany organizátora hromadného
podujatia na účely epidemiologického vyšetrovania.
7.4 Stánky s občerstvením môžu využiť el. prípojku max. do 3000 W a napätím 230V vo výške
nájomného/poplatku za predajné miesto. V prípade potreby vyššieho príkonu ako 3000 W
odborný technik prenajímateľa najprv preverí technické možnosti prípojky. Prenajímateľ si
vyhradzuje právo vylúčiť nadlimitné spotrebiče z prevádzky. Je možnosť nahradiť el.
spotrebiče plynovými.
7.5 Žiadatelia s vlastným stánkom si zabezpečujú osvetlenie sami (spolu max. 120W).
8. Práva Vyhlasovateľa:
8.1 V prípade, ak má uchádzač voči Vyhlasovateľovi finančné záväzky alebo ak uchádzačovi
boli v predchádzajúcich obdobiach zistené porušenia podmienok príležitostného trhu,
Vyhlasovateľ má právo tohto uchádzača vyradiť z výberového konania.
8.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzatvorenia nájomných
zmlúv/zmlúv o zriadení predajného miesta zrušiť.
8.3 Uchádzač nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou vo
výberovom konaní.
8.4 V prípade, že podujatie Vianočná ulička bude Vyhlasovateľom zrušené z akéhokoľvek
dôvodu (aj nezávislého na Vyhlasovateľovi), bude fyzickým alebo právnickým osobám,
ktoré predávajú výrobky alebo poskytujú služby na podujatí Vianočná ulička vrátené
nájomné resp. poplatok za predajné miesto najneskôr do 31.12.2021. Dôvodom pre zrušenie
podujatia Vianočná ulička môže byť napríklad nepriaznivá epidemiologická situácia
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s COVID-19. V prípade zrušenia podujatia Vianočná ulička počas konania bude vrátené
nájomné resp. poplatok za predajné miesto pomerne k dňom, počas ktorých sa konalo
podujatie Vianočná ulička.
9. Ostatné:
9.1 Vyhlasovateľ oznamuje, že nejde o verejnú obchodnú súťaž v zmysle Obchodného
zákonníka ani o verejnú súťaž v zmysle Občianskeho zákonníka.
9.2 Uchádzač ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Mestská časť Bratislava-Devínska Nová
Ves ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia nájomnej
zmluvy/zmluvy o zriadení predajného miesta. Spracúvanie sa vykonáva v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených
prípadoch orgánom verejnej moci, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní.
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa
vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoby si môže uplatniť právo na prístup k
osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie
spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných
údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou, neposkytnutie osobných
údajov má za následok nemožnosť uzavrieť zmluvu.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves bude podrobne sledovať vývoj
epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia a vyhradzuje si právo kedykoľvek od
prijatia žiadosti až do uzatvorenia nájomnej zmluvy/zmluvy o zriadení predajného miesta
zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu/zmluvu o zriadení predajného miesta
s ktorýmkoľvek z uchádzačov z vážnych dôvodov, najmä v súvislosti s opatrením vlády
SR, resp. príslušných štátnych orgánov pred zamedzením šírenia ochorenia COVID-19.

V Bratislave, dňa .........................

...........................................

Dárius Krajčír
starosta

Prílohy:
1. Žiadosť o predajné miesto na Príležitostný trh Vianočná ulička
2. Mapka predajných miest určených na prenájom
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