Mesto Žarnovica
Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

ORGANIZAČNÉ POKYNY
pre účastníkov

ŽARNOVICKÉHO JARMOKU 2019
Usporiadateľ:

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici

Termín konania:

06.09.2019 – 07.09.2019

Miesto konania:

Centrálna mestská zóna - Žarnovica (ďalej len „CMZ“),

Sprievodné akcie:

Dni mesta Žarnovica 2019

Informačné stredisko:
je zriadené v Klientskom centre na prízemí budovy MsÚ v Žarnovici. Tu sa budú predávať
povolenia na predajné miesta a tu ako aj na webovom sídle www.zarnovica.sk bude
zverejnený zoznam prihlásených predajcov + predajné miesta, ktoré im boli pridelené
č.tel.: 045/6830019, fax: 045/6830028, 0911532345
e-mail: anna.prockova@zarnovica.eu
Predaj povolení:
na základe podanej záväznej prihlášky, ktorú si možno stiahnuť z webového sídla mesta
www.zarnovica.sk. Na webovom sídle mesta www.zarnovica.sk je k dispozícii k nahliadnutiu
aj mapa trhových miest, kde si možno vybrať číslo trhového miesta. Prihlášku je možné podať
e-mailom na adresu anna.prockova@zarnovica.eu, poštou na adresu Mestský úrad Žarnovica,
Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica, alebo osobne v informačnom stredisku od 01.08.2019 do
31.08.2019 počas stránkových hodín MsÚ (v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
v stredu do 16.30 hod., v piatok do 13.30 hod.).
Poplatok za užívanie verejného priestranstva za účelom predaja výrobkov
príp. poskytovania služieb počas jarmoku (daň) je uvedený nižšie. Poplatok je potrebné
zaplatiť najneskôr do 31.08.2019 vkladom alebo prevodom na účet IBAN: SK72 0200
0000 0000 1482 4422 BIC: SUBASKBX, VS 442019, do poznámky uviesť meno a
priezvisko predávajúceho a číslo predajného miesta. Ak dôjde úhrada bez mena
a priezviska, nebude možné priradiť platbu k prihláške a z tohto dôvodu nebude pridelené
miesto. Predajca je povinný vopred zaplatiť poplatok za obidva predajné dni. V prípade, že
druhý deň z nejakých dôvodov nebude predávať, poplatok sa mu nevracia.
K prihláške je predajca povinný priložiť:
ak je fyzickou osobou:
- fotokópiu živnostenského listu, fotokópiu daňového kódu registračnej pokladnice,
elektronickej registračnej podkladnice (ERP), pokladnice eKasa klient (virtuálnej
alebo on line registračnej pokladnice).
- a dátum narodenia
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ak je právnickou osobou:
- fotokópiu výpisu z obchodného registra, IČO, DIČO, fotokópiu daňového kódu
registračnej pokladnice, elektronickej registračnej podkladnice (ERP), pokladnice
eKasa klient (virtuálnej alebo on line registračnej pokladnice)
ak je osobou s preukazom ŤZP:
- fotokópiu živnostenského listu, fotokópiu preukazu ŤZP z oboch strán, dátum
narodenia a čestné prehlásenie, že nemusí používať registračnú pokladnicu
ak poskytuje občerstvenie, jedlá a nápoje:
- fotokópiu povolenia na ambulantný predaj, ak predáva občerstvenie, jedlá a nápoje.
Ostatné potrebné doklady predkladá Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pri
prípadnej kontrole.
ak predáva vlastné produkty:
- čestné vyhlásenie, že predávané produkty pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo že predáva lesné plodiny
- potvrdenie, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú
alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný
právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
Povolený čas predaja:

Predajné miesto:

piatok: od 7.30 h do 22.00 h, najdlhšie do skončenia programu
sobota: od 7.30 h do 22.00 h, najdlhšie do skončenia programu
postavenie predajného stánku je možné od 5.00 h do 7.30 h

je verejné priestranstvo o rozmeroch max. 3 x 3 m,
jeden žiadateľ môže spravidla získať povolenie na max. 3 predajné
miesta,
predajné miesta budú prideľované podľa termínu zaplatenia poplatku
(dane) za zabratie verejného priestranstva

Povinnosti predávajúcich, sortiment a obmedzenie predaja:
Počas jarmoku sú predajcovia povinní dodržiavať tieto organizačné pokyny, pokyny
príslušných orgánov ako aj súvisiace nariadenia Mesta Žarnovica – najmä VZN č. 5/2018
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste
Žarnovica.
Podaním záväznej prihlášky na Žarnovický jarmok 2019 účastník jarmoku vyjadruje
súhlas so všetkými ustanoveniami uvedenými v týchto Organizačných pokynoch
a zároveň potvrdzuje, že si je vedomý všetkých povinností, ktoré mu z nich vyplývajú.
Osobitné pokyny pre predávajúcich:
- predávajúcim účastníkom jarmoku môže byť iba ten, kto neporušil podmienky
organizovania jarmoku v predchádzajúcom roku,
- všetky stánky a predajné zariadenia musia byť viditeľne označené povolením na
predaj vydaným Mestom Žarnovica a obchodným menom predávajúceho účastníka
ako aj menom a priezviskom zodpovednej osoby,
- ak je predaj zabezpečovaný priamo z motorového vozidla, prívesu, prívesného vozíka,
poplatok sa stanovuje ako za záber verejného priestranstva,
- usporiadateľ si vyhradzuje právo, v prípade naplnenia kapacity predajného priestoru
alebo väčšieho počtu stánkov s rovnakým sortimentom odmietnuť zaregistrované
prihlášky bez ohľadu na dobu ich zaslania. O tejto skutočnosti bude predávajúci
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informovaný najneskôr 7 dní pred konaním jarmoku. Zaplatený poplatok v tomto
prípade bude predávajúcemu vrátený.
rozmiestnenie predajných stánkov a jednotlivých zábavných atrakcií je určené
usporiadateľom a je pre každého účastníka jarmoku záväzné,
je zakázané svojvoľné zabratie verejného priestranstva. V prípade, že kontrolou sa
zistí nepovolený záber verejného priestranstva, účastník jarmoku zaplatí poplatok
zvýšený o 100 %,
v CMZ nie je možné umiestňovať vozidlá príp.vozíky za a ani vedľa predajného
stánku. Usporiadateľ môže povoliť umiestnenie malého počtu vozidiel v CMZ, ale len
v nevyhnutných a opodstatnených prípadoch,
prenechanie prideleného miesta inému bez súhlasu usporiadateľa bude mať za
následok vylúčenie z jarmoku bez vrátenia poplatku (dane),
predajcovia občerstvenia si môžu pred svojim predajným zariadením bezplatne
umiestniť vlastné stoly a stoličky (v primeranom množstve) vrátane slnečníkov, nie
však iné zariadenia ako chladničky, mrazničky apod., ktorých umiestnenie sa
spoplatňuje,
predajcovia občerstvenia si musia na vlastné náklady zabezpečiť dostatok vlastných
vriec na odpad, nádoby na opotrebovaný jedlý olej (ktoré potom môžu bezplatne
odovzdať do špeciálneho kontajnera umiestneného na mestskom trhovisku), platné
a úplné doklady a revízie, vhodný a čistý pracovný odev obsluhujúcich, rohož pod gril
a pod.,
poriadok v predajnom stánku a jeho okolí ako aj jeho stráženie si zabezpečuje
predávajúci sám – vlastnými prostriedkami a na vlastné náklady,
každý predávajúci je povinný pri odchode upratať a vyčistiť pridelené predajné
miesto, na čo použije vlastné vrecia resp. plastové vrece, ktoré bezplatne dostane od
usporiadateľa jarmoku,
odvoz odpadu zabezpečuje Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.,
usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na osobách a majetku predajcov a
účastníkov Žarnovického jarmoku,
poriadkovú službu počas jarmoku zabezpečujú príslušníci Mestskej polície
v Žarnovici,
za nerešpektovanie tu zverejnených pokynov a osobitných pokynov môže byť
predajcovi uložená pokuta až do výšky 33 eur,
za mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok môže usporiadateľ konanie
jarmoku zrušiť.

NENECHÁVAJTE SVOJ ODPAD POROZHADZOVANÝ PO CELOM ZABRATOM
PRIESTRANSTVE – SÚSTREĎTE HO VO VRECIACH !!!
POPLATKY:
- poplatky (dane) za prechodné užívanie verejného priestranstva za účelom predaja sa
platia vopred najneskôr do 31.08.2019,
- zaplatená miestna daň sa predajcovi vráti v plnej výške v prípade zrušenia jarmoku,
- za zabezpečenie elektrickej energie pre predajný stánok resp. pre atrakciu
zaplatí predajca Mestu Žarnovica poplatok 3,- eurá za každé pripojenie na 230
V za 1 deň a 6,- eur za každé pripojenie na 400 V za 1 deň.
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Storno poplatky:
Zrušenie účasti záväzne prihláseného účastníka je prípustné výlučne písomnou formou,
doručené osobne, poštou, e-mailom:
- pri zrušení účasti v termíne do 3 dní pred konaním jarmoku sa zaplatený poplatok
nevracia,
- pri zrušení účasti v termíne od 4 dní pred konaním jarmoku sa vracia celý zaplatený
poplatok.
V nepredvídaných prípadoch (napr. náhle ochorenie, dopravná nehoda) je tiež možné vrátiť
celý zaplatený poplatok po preukázaní choroby – kópia PN, resp. potvrdenie polície o nehode.
Poplatky (sadzby dane) za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb počas jarmoku za predajné
miesto (3x3 m) na 2 dni
5,-€
a) ľudovo-umelecké výrobky spojené s predvádzaním ich výroby
b)

výrobky z dreva, ručné výšivky, rôzne ľudovo-umelecké predmety (sklo,
keramika), remeselné výrobky, drobné upomienkové predmety, bižutéria,
ezoterika, výťažky z bylín, tekvicové jadierka, med, tkané koberce

c)

obrazy, hudobniny, knihy, lósy, hračky, cukrárenské výrobky, cukrová
vata, pukaná kukurica, varená kukurica, perníky, koreniny, okrasné
a ovocinárske kultúry, sušené ovocie, ovocie a zelenina, umelé kvety,
kvetiny, balóny, ľadová triešť, balená zmrzlina, oplátky, krovky,
zemiakové lupienky
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, pokiaľ
nepredáva alkoholické nápoje, trdelníky, langoše, medovina, syry

d)

15,- €

30,- €

50,- €

e)

jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, pokiaľ
predáva aj alkoholické nápoje, burčiak

70,- €

f)

textilné a odevné výrobky, obuv, výrobky spotrebnej elektroniky,
kozmetika, drogériový tovar, domáce potreby, nábytok, prútený nábytok,
drobný priemyselný tovar, športové potreby, hudobné nástroje,
papierenské výrobky, kožená galantéria, kabelky, kuchynské potreby,
okuliare, ovčie rúno, magnetky, masážne gély

40,- €

Poplatky (sadzby dane) za umiestnenie zábavných atrakcií (lunapark, kolotoče, autodrom
a pod.) podľa plochy zabratia predajného miesta na 1 deň
a)
b)
c)
d)

do 10 m2
do 30 m2
nad 30 m2
umiestnenie 1 motorového vozidla s cieľom reklamy

5,- €
20,- €
35,- €
50,- €

V Žarnovici, 22.07.2019
Kamil Danko
primátor mesta
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