MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ
J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
__________________________________________________________________________________________

Organizačné pokyny pre jarmoky konané v meste Veľký Krtíš.
Organizátor jarmoku: Mesto Veľký Krtíš
Na všetky jarmoky v roku Vám oznamujeme, že miesto je potrebné si rezervovať vopred. Prihlášky
musia byť podané samostatne na každý príležitostný trh a ku každej žiadosti musia byť zvlášť
priložené prílohy. Organizátor akceptuje iba úplné prihlášky – vyplnené náležitosti v prihláške
a doložené všetky prílohy v zmysle zákona. Prihlášky je možné zaslať poštou na adresu Mestský úrad
Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, alebo emailom na e-mail:
daniela.hudekova@velky-krtis.sk
K prihláške je potrebné doložiť nasledovné doklady:
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:
 fotokópiu oprávnenia na podnikanie v prípade – ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie
podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie
o zápise do evidencie SHR),
 fotokópiu strany označenej ako „záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej registračnej
pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej
pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
 originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť
používať pokladnicu,
 fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment.
Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:
1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné
plodiny:
 originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné
plody
 originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladniku,
 doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (ftk. listu vlastníctva, alebo ftk.
nájomnej zmluvy, alebo potvrdenie obce a pod.)
2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci
 originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom
diela alebo jeho rozmnoženinou,
 originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.
Predajné miesta prideľuje organizátor podujatia. Organizátor bude rezervovať predajné miesto len
uchádzačom, ktorí zaplatia poplatok vopred. Organizátor má výhradné právo určenia a rozmiestnenia
stánkov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku po naplnení počtu prihlásených, prípadne neskôr
prijať výhodnejšiu ponuku a určenie rozmiestnenia predajných stánkov. V prípade, akejkoľvek zmeny
po odoslaní prihlášky (neúčasť, čas príchodu), žiadame túto nahlásiť na tel.č. 047/4812140 alebo emailom na adresu: daniela.hudekova@velky-krtis.sk.
Platby je možné uhradiť na č. účtu: IBAN SK9109000000000070529102, KS: 0558, VS: 13301202
alebo poštovým peňažným poukazom typu U. Pri platbe na účet do poznámky uveďte svoje meno
a skratku jarmoku o ktorý máte záujem. Pri platbe poštovým peňažným poukazom do správy pre
adresáta vpíšte skratku jarmoku o ktorý máte záujem. (napr. „BJ2017“).
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Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na zníženie
poplatku.
Prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude trestané vylúčením
z jarmoku bez vrátenia poplatku.
Nie je povolené zakúpiť si predajné miesto len na jeden deň !
Predajný a prevádzkový čas počas konania jarmoku v predajných stánkoch sa povoľuje nasledovne:
prevádzkový čas
od 06:00 hod. do 20:00 hod.
predajný čas
od 08:00 hod. do 18:00 hod.
Organizátor jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu kedykoľvek v priebehu
jarmoku zmeniť ak si to vyžiada všeobecný záujem. Taktiež si organizátor vyhradzuje právo na zmenu
predajného miesta zo závažných dôvodov.
Zúčastnení podnikatelia, organizácie, ktorí obdržali povolenie na predaj, sú povinní si svoje stánky
a zariadenia umiestniť na vlastné náklady výhradne na mieste určenom usporiadateľom a musia sa
riadiť jeho pokynmi. Predávajúci nesmie pred svoj stánok umiestňovať prídavné vešiaky, čím by
zväčšil plochu predaja a zamedzil priechodnosť ulice.
Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do 08:00
hod. Ak predávajúci vopred neoznámi oneskorenie príchodu, neúčasť ani nezaujme (neobsadí)
zakúpené miesto do 09:00 hod. v deň konania jarmoku, organizátor má právo znovu prideliť už
zakúpené predajné miesto ďalšiemu záujemcovi. Zásobovanie stánkov počas predajnej doby cez areál
jarmoku nebude dovolené pre veľký pohyb ľudí. Napojenie na siete si zabezpečuje majiteľ
(prevádzkovateľ) vlastnými prostriedkami podľa usmernení od organizátora, ak to umožnia miestne
podmienky.
Okrem tejto doby je v priestoroch trhoviska povolený iba vjazd vozidiel rýchlej zdravotníckej
pomoci, požiarnej služby a polície.
Predávajúci berie na zodpovednosť stav elektrických spotrebičov a riziká s tým spojené.
Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu tvorbu cien v súlade s platnými predpismi. Každý
tovar musí byť označený cenou. Podnikatelia a organizácie musia mať v stánkoch u svojich
zodpovedných zástupcov potrebné doklady, oprávňujúce ich k obchodnej činnosti.
Osobitne upozorňujeme predajcov potravinárskych výrobkov a plodín, úžitkovej keramiky, detských
hračiek a bižutérie, drogistického tovaru, kozmetiky, a pod., aby si zabezpečili včas potrebné súhlasy
štátnych orgánov k predaju takýchto výrobkov, atesty alebo iné potrebné doklady osvedčujúce
hygienickú, resp. inú nezávadnosť ponúkaných tovarov verejnosti.
Osoby, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné
doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať ich na požiadanie oprávnených orgánov.
Inak sú podnikatelia a organizácie povinné dodržiavať ustanovenia právnych predpisov vzťahujúce sa
na predmet ich podnikania.
Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky a zariadenia tak, aby nedošlo
k ich odcudzeniu, k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb.
Stánky si zabezpečuje každý účastník samostatne, organizátor nezodpovedá za ich prípadné
odcudzenie, poškodenie alebo premiestnenie.
Každý predajca je povinný postaviť stánok, resp. stôl a iné zariadenie slúžiace na predaj, je zakázané
predávať tovar z plachiet uložených na zemi!
Nepriaznivé počasie počas jarmoku predávajúci znášajú ako vlastné riziko a poplatky za nájom im
nebudú vrátené.
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Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie, poistenie a pod. si
zabezpečujú podnikatelia a organizácie na vlastný náklad a zodpovednosť.
Po ukončení predaja t.j. 21.6.2017 sú povinní všetci majitelia (prevádzkovatelia) stánkov a zariadení
opustiť pridelené priestory najneskôr do 19:00 hod. Predtým však sú povinní tieto priestory vyčistiť.
Podľa platného VZN mesta Veľký Krtíš poplatky za predajné stánky na jarmokoch prepočítané na
bežný meter sú nasledovné:
 predaj meran. alkoholu, potravín, občerstvenia, predaj trdelníkov
16,00 EUR/deň
 textil, odevy, obuv, priemyselný tovar, nábytok
9,95 EUR/m/deň
 drobná bižutéria, prútený tovar, drevené výrobky, cukrovinky, cukrová vata, pukance,
balóniky, predaj medu a medových výrobkov, varená kukurica, syry, hračky, puzzle a pod.
6,63 EUR/m/deň
 remeselná výroba (hrnčiarstvo, kováčstvo, tkané koberce)
4,- EUR/m/deň
 motorové vozidlo spojené s dovozom tovaru
3,30 EUR/deň
Pre určenie poplatkov sa berie predná dĺžka stánku !
V cene poplatku za zabratie verejného priestranstva počas jarmoku je zahrnutý aj poplatok za zber
a odvoz komunálneho odpadu. Zber a odvoz odpadu po ukončení jarmoku zabezpečuje Podnik
verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš.
Usporiadateľ neposkytuje z uvedených poplatkov žiadne zľavy (napr. ZŤP, dôchodcovia a pod.).
Ak sa zmenia Vaše údaje (dĺžka stánku), ktoré ste uviedli vo Vašej prihláške prosím nahláste tento
stav na tel.č. 047/4812140. V opačnom prípade nezaručujeme správnosť vypočítanej sumy a následne
ani rezerváciu miesta na potrebnú dĺžku stánku.
Poriadkovú službu budú zabezpečovať príslušníci Mestskej polície vo Veľkom Krtíši v súčinnosti so
štátnou políciou, členmi protipožiarnej asistenčnej hliadky. Predávajúci je povinný riadiť sa pokynmi
týchto orgánov a organizátorov, ktorí budú viditeľne označení.
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