MESTO ŽIAR NAD HRONOM

ŽIARSKY JARMOK 2017
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NÁZOV AKCIE

ŽIARSKY JARMOK 2017

MIESTO KONANIA

Svätokrížske námestie, Ul. Hviezdoslavova, Ul. A. Kmeťa,
Ul. Š. Moysesa

TERMÍN

13. – 14. október 2017

USPORIADATEĽ

Mesto Žiar nad Hronom a Mestský úrad v Žiari nad Hronom.
Úspešný priebeh tradičného Žiarskeho jarmoku zabezpečuje
Organizačný štáb jarmoku so sídlom na Svätokrížskom
námestí.

CIEĽ JARMOKU

Rýchly nákup širokého sortimentu, výstava, ponuka a predaj
spotrebného priemyselného tovaru, oživenie tradícií vo forme
ponuky tovaru, pobavenia návštevníkov formou kultúrnych
podujatí a technicko – zábavnej činnosti.

PREDAJNÁ DOBA
dňa 12.10.2017 od 12:00 hod. do 22:00 hod.
(len stánky s občerstvením – už aj predaj občerstvenia)
dňa 13.10.2017 od 10:00 hod. do 22:00 hod.
dňa 14.10.2017 od 08:00 hod. do 18:00 hod.

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV
ŽIARSKEHO JARMOKU 2017
ÚČASŤ NA JARMOKU
Účasť na jarmoku je podmienené zaplatením príslušného jarmočného poplatku, ktorý musí
účastník zaplatiť pred postavením predajného stánku. Pri nerešpektovaní pokynov kontrolných
organov budú účastníci jarmoku z areálu jarmočniska vykázaní bez nároku na vrátenie poplatku.
PREDAJNÉ STÁNKY A DOPRAVA
Predajné stánky sa povoľuje stavať od 06. októbra 2016 (len stánky s občerstvením). Pred
začatím jarmoku musia byť stánky kompletne pripravené (zapojenie elektriny, vody, výzdoba stánkov,
dodaný tovar a pod.)
Predajné stánky, ktoré je nutné z hľadiska hygieny napojiť na inžinierske siete, budú umiestnené
v blízkosti týchto rozvodov do vyťaženia kapacity.
Zásobovanie stánkov motorovými vozidlami počas jarmoku je dovolené nasledovne :
 dňa 12.10.2017 od 13:00 hod. do 22:00 hod.
 dňa 13.10.2017 od 05:00 hod. do 09:00 hod.
 dňa 14.10.2017 od 05:00 hod. do 07:30 hod.
Do toho času musia vozidlá opustiť priestor jarmoku a už nebudú do areálu jarmoku vpúšťané.
Státie vozidiel v areáli jarmoku počas predajnej doby je povolené, len ak sú tieto vozidlá súčasťami
predajného miesta a ak to priestorovo-technické možnosti dovoľujú. Presuny týchto vozidiel sú
povolené iba v čase mimo predajnej doby. Organizačný štáb jarmoku si vyhradzuje právo rezervácie
miest na zabezpečenie pestrosti predaja.
PORIADOK, ČISTOTA A STRÁŽENIE STÁNKOV
Dodržiavanie poriadku a nočného pokoja v priestore jarmoku zabezpečuje Mestská polícia
v súčinnosti s Obvodným oddelením PZ SR.
Predávajúci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok okolo svojich stánkov počas celého jarmoku.
V prípade nedodržiavania čistoty budú uplatňované sankčné postihy. Stráženie stánkov, ako i tovaru
v nich vo večerných hodinách, si zabezpečuje každý predávajúci individuálne na vlastné náklady.

REKLAMA
V priestoroch jarmoku sa nepovoľuje používať na propagáciu vlastnú zosilňovaciu aparatúru.
VŠEOBECNÉ POKYNY
V prípade veľkého záujmu o predajné miesta na jarmoku Organizačný štáb jarmoku rozhodne
o jeho rozšírení resp. nerozšírení priamo na mieste ( možné rozšírenie na Ul. Cyrila a Metóda ).
Predávajúci sú povinní riadiť sa VZN č. 9/2015 - Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky
jarmok, VZN č.11/2016 o miestnych daniach.
VÝŇATOK zo VZN mesta Žiar n/Hronom VZN č. 9 /2015
§6
Zákaz predaja výrobkov
1. Na jarmoku je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
e) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,,
j) živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných
hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov
zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
§7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na jarmoku
1. Na jarmoku môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa platných právnych
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti,
ktoré sú registrované na RVPS,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
§8
Povinnosti predávajúcich na jarmoku
1. Predávajúci na jarmoku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 1,
b) dodržiavať trhový poriadok jarmoku,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 2,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané3,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) umiestniť predajné zariadenie na verejnom priestranstve pre predaj občerstvenia
a stravovania vo štvrtok medzi 1300 hod. a 2200 hod. a pre ostatný predaj a služby v piatok
medzi 500 hod. a 900 hod., a v sobotu medzi 500 hod. a 730 hod.,
h) demontovať predajné zariadenie a ukončiť záber verejného priestranstva do 2000 hod.
posledného dňa konania jarmoku.
2. Predávajúci na jarmoku je povinný predložiť orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a
preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o odbornej spôsobilosti,
e) doklad o registrácií resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov
(registrované na RVPS),

§ 30 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov.
1
2

f)

doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.

3. Osoba oprávnená predávať výrobky na jarmoku je povinná predložiť orgánu dozoru na ich
požiadanie
doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky
pochádzajú z inej ako z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti.
§9
Dozor a sankcie
1. Dozor a kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) príslušníci mestskej polície,
c) zamestnanci mesta poverení kontrolou jarmoku, najmä organizačný štáb jarmoku,
d) hlavný kontrolór mesta,
e) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín.
2. Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho oprávňuje
vykonávať kontrolu, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v rovnošate.
3. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo
bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje
povinnosti predávajúcich na trhových miestach.3
4. Mesto Žiar nad Hronom môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.4
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5
§ 30 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov.
3 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení.
3
12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
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ORGANIZAČNÝ ŠTÁB ŽIARSKEHO JARMOKU 2017
VÁM PRAJE PRÍJEMNÝ POBYT V MESTE
ŽIAR NAD HRONOM

12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
4
§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5
§ 12 a 13 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3

OBCHODNÉ MENO FIRMY A SÍDLO ÚČASTNÍKA

MENO A PRIEZVISKO ZODPOVEDNÉHO VEDÚCEHO

SORTIMENTNÁ NÁPLŇ PREDAJA

ŽIARSKY JARMOK 2017

MAPKA
ŽIARSKY JARMOK 2017

 Organizačný štáb – Svätokrížske námestie
 Kultúrny program/Svätokrížske námestie/
 Svätokrížske námestie, časť Ul. Hviezdoslavovej
STÁNKY S OBČERSTVENÍM
 Ul. Hviezdoslavova, A. Kmeťa, Š. Moysesa
STÁNKY – SPOTREBNÝ TOVAR, REMESLÁ

