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Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Podujatie „Topoľčiansky blšák“ (ďalej aj „podujatie“) je usporiadané a 

prevádzkované spoločnosťou  Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o 
so sídlom Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 36728683, zapísanou v 
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 19322/N. 

2. Predajca je výlučne fyzická osoba, ktorá splnila podmienky v Článku III. 
3. Návšetvník je záujemca, alebo kupujúci tovar na podujatí. 

 
Článok II. 

Rozsah a trvanie 
 

1. Blší trh je pre návštevníkov sprístupnený na vyhradenom mieste – Námestie 
M.R.Štefánika v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 od 9:00 do 12:00. 

2. Čas na prípravu pre predajcov je vyhradený v deň podujatia od 8:00 do 9:00 

Článok III. 
Registrácia a priebeh podujatia 

 
1. Predajca (fyzická osoba) je povinný pred predajom vykonať registráciu 

prostredníctvom webového formulára zverejneného na stránke 
www.galeriatopolcany.sk, v ktorom uvedie všetky požadované informácie. Bez 
registrácie nie je možné predávať na podujatí. 

2. Po úspešnej registrácii mu bude zaslaný potvrdzujúci mail. 
3. V registračnom formulári si predajca zvolí možnosť rezervovať si stôl s lavicou 

(maximálne 2 stoly a 2 lavice) 
4. Predajca je povinný počas celého trvania podujatia dodržiavať organizačný 

poriadok – pravidlá a podmienky podujatia Topoľčiansky blšák uvedené 
v Článku IV. 

 
Článok IV. 

Pravidlá predaja 
1. Organizátor nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb poskytovaných na 

podujatí, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby. 
2. Predajný tovar musí byť čistý a nezávadný. 
3. Na Blšom trhu sa predávať nesmie: 

a. zbrane a strelivo, 
b. výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d. tabak a tabakové výrobky, 
e. liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 



 
 
 
 

f. potraviny (okrem predajcov, ktorý majú príslušné povolenia na predaj) 
g. jedy, omamné a psychotropné látky, 
h. lieky, 
i. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
j. chránené rastliny, 
k. živé zvieratá 

4. Predajca je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, 
najmä vykonávať sústavné  upratovanie, čistenie všetkého zariadenia 
používaného pri predaji a dezinfekciu. 

5. Organizátor nezodpovedá za žiadne straty, či odcudzenia na podujatí. 
6. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich. 
7. Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, 

zvukových a zvukovo-obrazových záznamov predajcu, jeho predajného 
miesta, služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie  týchto 
záznamov na medializáciu a propagáciu podujatia organizátorom. 

8. Predajcovia sú zodpovední za škody vzniknuté na zapožičanom príslušenstve 
(stôl, lavica, stoličky) a predajnom mieste. Predajcovia sú povinní uviesť 
vypožičané príslušenstvo a predajné miesto do pôvodného stavu.  

9. V prípade ak predajca neuvedie vypožičané príslušenstvo a predajné miesto 
do pôvodného stavu bude mu účtovaná suma podľa výšky skutočných 
nákladov na odstránenie vád. Suma bude vyúčtovaná formou faktúry na 
údaje predajcu. 

10. Organizátor podujatia nezodpovedá za majiteľov vozidiel pri porušení 
dopravných predpisov a značení. 

11. Organizátor podujatia nezodpovedá za stoly predajcov počas konania akcie. 
Predajca je povinný mať stôl zabezpečený tak, aby neohrozoval zdravie, 
bezpečnosť a majetok všetkých účastníkov podujatia. V prípade poškodenia 
majetku alebo ublíženia na zdraví nesie plnú hmotnú zodpovednosť predajca. 

 
 
 
 
 

Miroslav Bakura, DiS.art. 
    riaditeľ 

 
 
 

 


