
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PREDAJCOV handmade LEStival 2020, konaný v parku 
kaštieľa Dolná Krupá, záväzné pre každého potenciálneho a každého akceptovaného 
predajcu či predajkyňu handmade na LEStival (ďalej len “podmienky” a “predajca”).

Organizátor LEStivalu:

LEStival, o.z., sídlo: Dolná Krupá 644, Nová ulica, 919 65
tel.: 0940 386 811; IČO: 52186954; nie sme platca DPH
Bankové spojenie: SK46 7500 0000 0040 2680 5905 
v zastúpení: Mgr. Nikola Novotová
(ďalej “organizátor”)

ÚVODNÉ USTANOVENIE
LEStival je podujatie/festival organizovaný občianskym združením LEStival. LEStival sa 
uskutoční v dňoch sobota 16.05. 2020 od 9.00 do 24.00 hod a nedeľa 17.5.2020 od 9.00 
do 18.00 hod.

I. PREDMET PODMIENOK
1. Predmetom týchto podmienok je úprava vzťahov medzi organizátorom LEStivalu a 

predajcom pri účasti predajcu na podujatí.
2. Organizátor zabezpečí pre predajcu predajné miesto na dobu trvania LEStivalu v deň 

konania a predajca zaplatí účastnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté)

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU 
1. Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby v súlade s týmto 

podmienkami. Predajca je oprávnený predávať iba tovary či poskytovať služby, 
špecifikované v prihláške/dotazníku.

2. Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté) za účasť na 
LEStivale bankovým prevodom na horeuvedený účet organizátora, podľa inštrukcií a v 
termínoch uvedených v e-maile “LEStival 2020 výzva k úhrade pre handmade 
predajcov”.

3. Predajca je povinný priniesť si elektrické káble na pripojenie do siete (predlžovačku) a 
zabezpečiť si prístup k vode, ak si to vyžadujú hygienické predpisy podľa predmetu 
predaja. Predajca používajúci otvorený oheň (plynový varič) je povinný mať v stánku 
funkčný hasiaci prístroj v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi 314/2001 Z.z. a 
dodržiavať predpisy BOZP.

4. Predajca je povinný nahlásiť organizátorovi, e-mailom najneskôr v deň úhrady 
účastníckeho poplatku, potrebu elektrickej energie a spôsob pripojenia umožňujúci 
prevádzku predajného zariadenia.

5. Predajca je sám zodpovedný za používanie vlastnej registračnej pokladnice (na 
ambulantný predaj) podľa  platného zákona o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice. Príslušné súvisiace dokumenty je povinný mať počas trvania LEStivalu pri 
sebe.

6. Predajcovi bude pridelené predajné miesto podľa plánu zhotoveného organizátorom. 
Predajca sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený organizátorom a riadiť sa pokynmi 
organizátora  pri prideľovaní miesta  a prípadného prenajatého stánku. Predajca 
nesmie svoje miesto alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe. Jedno predajné 
miesto pridelené podľa úhrady účastníckeho príspevku je pridelené vždy len 



konkrétnemu predajcovi. Predajca nesmie predávať tovary alebo poskytovať služby za 
inú osobu či iného predajcu.

7. Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani prezentovať názory, 
ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a 
slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

8. Osobitné povinnosti predajcu na predajnom mieste: 
a) označiť svoje predajné miesto; 
b) užívať predajné miesto tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu, poškodzovaniu 
a ani k iným oprávneným zásahom do práv iných subjektov; 
c) počas užívania predajného miesta udržiavať poriadok a dodržiavať príslušné 
hygienické normy; po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané. 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou; 
e) používať registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov; 
f) správať sa ohľaduplne voči iným predajcom a návštevníkom.

9. Predajca je povinný mať pri sebe po celú dobu predaja na podujatí a na požiadanie 
predložiť organizátorovi, resp. príslušným kontrolným orgánom (ak patrí do kategórie 
predajcov, pre ktorú sa tieto dokumenty vyžadujú): 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, resp. vykonávanie činností, ktoré nie sú 
podnikaním a preukaz totožnosti (aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. 
obchodného registra, príslušného úradu - slobodné povolania, osvedčenie samostatne 
hospodáriaceho roľníka … ); 
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb; 
c) v prípade poľnohospodárov (záhradkárov) potvrdenie príslušného miestneho, 
mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady; 
d) knihu elektronickej registračnej pokladnice;

10.Predajca  udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových 
záznamov predajcu, jeho služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie 
týchto záznamov na medializáciu a propagáciu festivalu organizátorom.

11. Predajca je povinný strpieť prípadnú kontrolu orgánom verenej správy.
12.Zodpovednosť predajcu na trhovom mieste: 

a) predajca nesie zodpovednosť za škody vzniknuté ním, či jeho zamestnancami; 
b) predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či 
nemožnosťou zúčastniť sa podujatia/festivalu z tohoto dôvodu; 
c) predajca nesie zodpovednosť za chýbajúce povinnosti, ktoré mu plynú z tejto 
zmluvy.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

1. ORGANIZÁTOR ZABEZPEČÍ organizáciu LEStivalu, vytvorenie programu, 
medializáciu a reklamu podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu 
predajných miest a časového harmonogramu, mobilné hygienické zariadenia pre 
účastníkov podujatia a predajcov, informácie o podujatí a organizácii. 

2. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené predajcami, účinkujúcimi, či 
účastníkmi. Organizátor nie je zodpovedný za kvalitu poskytovaných služieb a tovaru, 
ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby. Organizátor nezodpovedá za žiadne 
straty či odcudzenia majetku predajcu. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku 
predávajúceho. Organizátor nezodpovedá za zlé počasie a v prípade obzvlášť zlého 
počasia najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov festivalu (napr. extrémny 
dážď, vietor či) je oprávnený v deň konania LEStival zrušiť bez nároku predajcov na 



náhradu škody, ušlého zisku  a bez vrátenia účastníckeho poplatku (ak bol uhradený 
vopred).

3. Organizátor na základe požiadavky predajcu na potrebu elektrickej energie nahlásenej 
v e-maile “LEStival 2020 výzva k úhrade pre handmade predajcov”, potvrdí či 
zabezpečí dodávku elektrickej energie nutnej k prevádzke predajného zariadenia a to 
formou elektrocentrál, alebo bude dohodnuté, že predajca si zabezpečí energiu z 
iného, vlastného zdroja.

4. LEStival bude otvorený verejnosti počas soboty od 09.00 – 24.00 hod a nedele od 
09:00 - 18:00. Predajca sa zaväzuje poskytovať tovar a služby v sobotu 16.5.2020 od 
09:00 do 19:00 hod. a v nedeľu 17.5.2020 od 9:00 do 17:00. V sobotu od 06:00 - 8:00 
hod bude park dočasne prístupný autám predajcov za účelom vyloženia tovaru. 
Následne je predajca povinný auto odparkovať na parkovisko určené organizátorom. 
Vstup a parkovanie áut je označené v mapke, ktorú obdržíte emailom. V sobotu od 
19.00 hod (z dôvodu zásobovania) a v nedeľu od 17:00 bude areál parku kaštieľa opäť 
prístupný autám predajcov a všetky veci súvisiace s predajom musia byť kompletne 
odpratané v nedeľu do 17.5. 2020 do 20.00 hod.

IV. DOHODNUTÁ POKUTA

1. V prípade, že sa zistí, že predajca nebude spĺňať podmienky účasti (napr. podmienky 
podľa č. II ods. 2, 3 a 4), ak nebude mať potrebné dokumenty uvedené v čl. II ods. 7, 
účasť na podujatí mu bude odopretá a zaplatený účastnícky poplatok sa mu nevráti a 
použije sa ako dohodnutá pokuta za porušenie povinností predajcom. V prípade 
porušení ustanovení v čl. II je organizátor oprávnený ustúpiť od dohody o účasti, zrušiť 
účasť predajcu a a použiť účastnícky poplatok podľa čl. II ods 2. (ak nie je inak 
dohodnuté) ako dohodnutú pokutu za porušenie povinností predajcom. Predávajúci je 
povinný uhradiť účastnícky poplatok aj v prípade, že sa na podujatie nedostaví.

2. Ak dôjde k porušeniu ustanovení čl. II ods. 5 a 6 predajcom, organizátor je oprávnený 
okamžite odstúpiť od dohody o účasti predajcu na podujatí, zrušiť účasť predajcu a 
organizátor použije účastnícky poplatok ako dohodnutú pokutu a za porušenie 
povinností predajcom.

3. Odstúpením od dohody o účasti organizátorom podľa bodov 1 a 2 nevzniká predajcovi 
žiadny nárok na náhradu prípadných škôd.

4. Ak sa v prípade nepriaznivého počasia organizátor rozhodne nezrušiť LEStival, 
nevzniká predajcovi žiadny nárok na náhradu škody, vrátenie účastníckeho poplatku či 
ušlého zisku.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne pomery z týchto všeobecných podmienok vyplývajúce a týmito všeobecnými 
podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, v prípade 
fyzických osôb ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmeny alebo doplnenia týchto podmienok možno urobiť len písomnou formou.

Prečítal a súhlasí : 

………………... …………………………. ………………

dátum meno a priezvisko podpis


