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Organizačné pokyny a podmienky účasti na podujatí LIPTOVFEST 2019 
 
 

Festival je pozvánkou navštíviť Liptov a spoznať jeho krásy na jednom mieste.  Kde máte 
jedinečnú možnosť  spoznať horský región Liptov, jeho históriu, tradície, vône, chute a pestrú 
ponuku atraktivít regiónu pre všetky vekové kategórie. 
Miesto konania podujatia: 
Podujatia sa bude konať v areáli Tatrapolisu (pri akvaparku Tatralandia) v Lipt. Mikuláši. 
Termín podujatia: 
19. – 20.7.2019 
Čas podujatia: 
Piatok 19.7.2019 od  15:00 do 24:00  
Sobota 20.7.2019 od 10:00 do 24:00 
Po 24:00 bude znížená hlasitosť hudobnej produkcie, zábava môže pokračovať do 01:00 hod. 
nasledujúceho dňa. 
Začiatok predaja v stánkoch 
19.7.2019  9:00 
20.7.2019  9:00 
Ukončenie stavby stánkov pre oba dni 8:00, prosíme striktne dodržať. 
Začiatok stavby a umiestnenia stánkov dňa 18.7.2019 po 19:00. 
Čas príchodu prevádzkovateľov stanov do areálu v čase festivalu pre predajcov je do 8:30 
druhý deň festivalu.  
Čas príchodu môže byť aj skorší v prípade potreby dlhšej prípravy.  
Čas príchodu do areálu pre technických pracovníkov – tribúny, stany, prístrešky, 
ozvučenie.... 
1 deň pred podujatím 
Vstup do areálu 
Vstup do areálu pre personál je vyčlenený z parkoviska pri Hurricane factory a od Holiday 
village tatralandia. Zásobovanie stánkov bude prebiehať cez zadný vchod od Holliday Village 
Tatralandia. 
Vstup cez areál bude sprístupnený len na požiadanie a aj to len pred podujatím, počas 
podujatia bude uzatvorený.  
 
Požiadavky na atrakcie, stánkarov, remeselníkov a ďalších 

 Nahlásiť rozmery stánkov / priestoru ktorý budú potrebovať  
 Nahlásiť presné požiadavky na elektriku (výkon, koncovky,....) 
 Predložiť všetky dokumenty potrebné na predaj (potvrdenie z hygieny, potvrdenie z daňového 

úradu, číslo kasy, prípadne iné potrebné dokumenty na vyžiadanie organizátora)  
 

Pokyny pre predávajúcich 
Rezervácia predajného miesta nie je možná. 
Podmienky účasti a podmienky predaja sú špecifikované vo všeobecne záväznom nariadení č. 
1/2018 - O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš 
a týchto organizačných pokynoch.             
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Každý stánok ambulantného predaja musí vopred vybaviť povolenie na predaj na MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši, na Oddelení cestnej dopravy, PK a VP. 
Kontakt: 
Bc. Marián VOZÁRIK 
referent špecialista oddelenia cestnej dopravy, PK a VP 
 
Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
tel: +421 44 5565382 

Organizátorovi podujatia je potrebné predložiť kópie dokladov:  

1. Originál a kópiu platného živnostenského oprávnenia  
2. Kópiu strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, 

na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice 
3. Čestné prehlásenie remeselníkov že nepoužívajú pokladnicu 
4. Potvrdenie o schválení na ambulantný predaj RÚVZ 
5. Kópiu rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

(RÚVZ) k prevádzke stánku s občerstvením alebo na predaj potravín na hromadných 
podujatiach  
 

Stánky, v ktorých sa predáva originálne balený spotrebiteľsky potravinársky tovar musia byť 
vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli 
skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) k prevádzke. 
Stánky, v ktorých sa predáva nebalený potravinársky tovar musia mať zariadenie s tečúcou 
pitnou vodou na umývanie rúk a náradia, musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami, 
mydlom, jednorazovými utierkami a nádobami na odpad. Stánky musia byť vybavené 
vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli skladované na zemi 
a  musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
k prevádzke. 
Predajcovia ako príjemcovia zásielky produktov živočíšneho pôvodu (mäsové a mliečne 
produkty, ovocie a zelenina) sú povinní nahlásiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom predaja 
na príslušnej RVPS príchod zásielky s uvedením miesta určenia, krajiny pôvodu, druhu 
zásielky a jej množstva a to podľa zákona č. 152/1995, § 7. 
Potraviny a nápoje predávané prostredníctvom ambulantného predaja môžu byť podávané len 
v jednorazových  nenávratných obaloch a pohároch z biodegradovateľných 
kompostovateľných materiálov PLA. 
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 
Priestranstvom na konanie príležitostných trhov je v areáli Tatrapolisu.  
 

Predajná doba v stánkoch a prevádzkach atrakcií sa stanovuje nasledovne: 
dňa  19.7.2019                od 10.00 hod. do 21.00 hod. (občerstvenie do 24:00 hod.) 
dňa 20.7.2019  od 10.00 hod. do 21.00 hod. (občerstvenie do 24:00 hod.) 
Všetky stánky musia mať na viditeľnom mieste umiestnené povolenie na predaj, názov 
a adresu firmy, meno fyzickej osoby zodpovednej za predaj, prípadne prevádzku. 
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Stráženie stánkov a zariadení si počas celého priebehu podujatia zabezpečujú ich majitelia 
sami na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 
Pre stánky s potravinárskym  tovarom organizátor  zabezpečí zdroj pitnej vody.  
Na elektrickú energiu je možné pripojiť len stánky s certifikovanými prenosnými 
elektrickými zariadeniami, vrátane predlžovacích šnúr a káblov v zmysle STN EN 33 
1610. 
 Pripojenie na elektrickú energiu nie je nárokovateľné, usporiadateľ umožní napojenie 
na elektrickú energiu v rámci svojich disponibilných kapacít elektrickej siete 
a rozvodov. Pripojenie na  verejný elektrický rozvod v areáli je možné vykonať výlučne 
poverenými odbornými pracovníkmi. Svojvoľné pripojenie a pripojenie necertifikovaných 
prenosných spotrebičov je prísne zakázané. 
 
Parkovanie áut za predajným stánkom nie je vo všeobecnosti povolené! 
Majitelia stánkov a zariadení sú povinní zabezpečiť stánky tak, aby nedošlo k vzniku požiaru 
a v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok ku škodám na majetku a k ohrozeniu 
zdravia účastníkov podujatia. 
Všetky zariadenia a stánky musia vyhovovať platným STN a predpisom požiarnej 
ochrany, majitelia stánkov sú povinní dodržiavať platné predpisy BOZP. 
Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpustí, ako i vylievanie iných 
nečistôt pri stánkoch a v ich okolí!  Pri likvidácii vzniknutého odpadu sú predávajúci povinní 
postupovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom (platí pre použitý olej a odpad 
kategórie III). Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na zachytávanie 
použitých olejov a vzniknutého dopadu kategórie III. Povrch verejného priestranstva musí 
zostať nepoškodený.  
Každý stánok je povinný disponovať dostatočným množstvom zberných nádob na  
komunálny odpad ako aj zabezpečiť čistotu a poriadok okolo predajného stánku počas dĺžky 
trvania podujatia LIPTOVFEST (podľa platného VZN č.6/2011). 
Organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov na TKO. 
Je zakázané predávať zábavnú pyrotechniku (petardy), propagovať vlastné výrobky 
zosilňovacou a rozhlasovou aparatúrou. 
V areáli je dovolený predaj piva výhradne v gastronomických stánkoch.  
Organizačný výbor si vyhradzuje právo dobu predaja kedykoľvek v priebehu podujatia zmeniť, 
ak si to vyžiada všeobecný záujem. 
Pre personál stánkov s občerstvením a potravinárskym tovarom sú vyhradené WC v areáli. 
Pre návštevníkov a kupujúcich sú zabezpečené WC v rámci areálu. 
 
V prípade umiestnenia stánku na inom, než povolenom mieste, majiteľ takto 
umiestneného stánku zaplatí pokutu a bude z miesta predaja vykázaný.  
Zaplatený účastnícky poplatok na LIPTOVFEST-e usporiadateľ nevracia.  
Výška poplatku, spôsob úhrady a dátum úhrady bude presne špecifikovaný v zmluve 
medzi organizátorom a účastníkom. 
Organizátor má právo: 
Organizátor si vyhradzuje v prípade potreby právo zmeny týchto termínov a spôsobu 
prideľovania predajných miest.  
Organizátor si vyhradzuje právo prideliť predajné miesto sponzorom, dlhoročným predajcom 
alebo predajcom určitého sortimentu (občerstvenie, remeslá a pod.) a tiež rozmiestniť stánky 
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podľa žiadanosti  tovaru. Taktiež si vyhradzuje právo obmedziť množstvo stánkov s rovnakým 
sortimentom. 
Organizátor si vyhradzuje právo na podujatí zhotovovať video, foto a audio dokumentáciu, 
ktorú organizátor môže bez ďalšieho súhlasu účastníkov voľne šíriť a využívať na 
zdokumentovanie a propagovanie svojej činnosti; účastník odoslaním prihlášky udeľuje 
organizátorovi súhlas na vyhotovovanie a použitie obrazových snímkov, obrazových a 
zvukových záznamov týkajúcich sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy, 
tento súhlas účastník udeľuje iba na dobu trvania podujatia. Organizátor je oprávnený použiť 
obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy bez toho, aby o tom dotknutého účastníka 
osobitne informoval. Za takéto použitie účastník nepožaduje odmenu, v súlade so zákonom č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, osobné a zdravotné 
údaje poskytnuté prostredníctvom prihlášky na podujatie. Organizátor môže spracovať a 
archivovať v informačnom systéme za účelom evidencie, spracúvané osobné údaje, okrem 
údajov o zdravotnom stave,  je organizátor oprávnený v nevyhnutnej miere poskytnúť i tretím 
osobám a to bez toho, aby účastníka o tejto skutočnosti osobitne informovala a to najmä za 
účelom preukázania činnosti, zúčtovania projektu, z ktorého je táto akcia financovaná jeho 
donorom. Organizátor je oprávnený poskytnúť zdravotné údaje iba poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti a to iba v prípade, že je to potrebné pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti a 
účastník nemôže súhlas sám poskytnúť. Odoslaním prihlášky záujemca potvrdzuje úplnosť a 
správnosť údajov uvedených v prihláške. 
 
Vypracoval : Ing. Patrik Burdel  
Schválil: Ing. Darina Bartková    
 

 


