
OZNÁMENIE PRE PREDAJCOV  

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť pokyny ako postupovať pri vybavovaní povolenia na trhový predaj, ambulantný  

predaj  a poskytovanie služieb počas podujatí, ktoré zastrešuje Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., Nám. 1.mája 4 

v Senci a to:   

VEĽKONOČNÉ TRHY     SCR 

SENECKÉ LETO:   13.6.2020 /info@super.sk 

VEĽKY LETNÝ KARNEVAL 26.6.2020 /SCR 

VIANOČNÉ TRHY     SCR 

DEŇ DETÍ   30.-31.6.2020 /p. Lisičan: 0918 301 526 

PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB na Slnečných jazerách počas aj mimo  letnej turistickej sezóny    

POKYNY: 

1.)  ŽIADOSŤ O PRENÁJOM PLOCHY (uzatvorenie podnájomnej zmluvy) je potrebné doručiť na SCR najneskôr 10 

kalendárnych alebo 7 pracovných dní pred termínom konania podujatia ( v prípade, že žiadosť doručujete poštou a nie 

osobne v kancelárií SCR na Nám. 1.mája 4 v Senci, rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti na SCR v Senci, nie dátum 

odoslania zásielky na doručenie poštou ). 

2.)  ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA - POVOLENIA NA PREDAJ musí žiadateľ doručiť do podateľne MsÚ v Senci 

najneskôr 10 kalendárnych alebo 7 pracovných dní pred termínom konania podujatia ( v prípade, že žiadosť 

doručujete poštou a nie osobne na podateľni MsÚ v Senci, rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti na MsÚ v Senci, nie 

dátum odoslania zásielky na doručenie poštou ). V prípade, že bude žiadosť o polenie predaja doručená na MsÚ Senec 

po tejto lehote, nebude vybavená. 

Tlačivo žiadosti o povolenie predaja je dostupné na MsÚ v Senci, na internetovej stránke Mesta Senec na stiahnutie, 

alebo v kancelárií SCR a na stránke www.slnecnejazera.eu/ostatne/. Na žiadosti je uvedený zoznam príloh k žiadosti, 

t.j. potrebných dokladov, bez ktorých nie je možné žiadosť vybaviť.  

3.) Mesto Senec vydá rozhodnutím povolenie na predaj na vyššie uvedené podujatia na základe včas doručenej 

kompletnej žiadosti s prílohami len tomu predávajúcemu, ktorý má aj podpísanú podnájomnú zmluvu so Správou 

cestovného ruchu Senec, s.r.o.. Bez právoplatného rozhodnutia MsÚ, ktorým Mesto Senec 

povolilo predaj a bez podpísanej podnájomnej zmluvy uzatvorenej so Správou cestovného 

ruchu Senec, s.r.o. nie je možné uskutočniť predaj na žiadnom z vyššie uvedených podujatí.  

4.) Predávajúci, ktorému bolo vydané právoplatné rozhodnutie – povolenie na predaj a má uzatvorenú podnájomnú 

zmluvu so Správou cestovného ruchu Senec, s.r.o. je povinný sa na mieste predaja na výzvu orgánu dozoru - obce 

počas trvania podujatia preukázať týmito dokladmi, v opačnom prípade sa predaj bude považovať za nepovolený 

a orgán dozoru – obec bude postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. Zákon 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. 

-Orgán dozoru – obec  v zmysle § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z uloží pokutu do 17 000 eur FO – 

podnikateľovi alebo PO-právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby bez povolenia. 

-Orgán dozoru – obec podľa §13 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. uloží pokutu do 8 000 eur FO – fyzickej osobe, ktorá sa 

dopustila priestupku podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z predáva výrobky a poskytuje služby bez 

povolenia. 

  

http://www.slnecnejazera.eu/ostatne/

