PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV
47. SABINOVSKÉHO JARMOKU 2019
Mesto Sabinov v dňoch 13. 6. – 15. 6. 2019 usporiada tradičný
47. Sabinovský jarmok.
VŠETKÝCH VÁS SRDEČNE POZÝVAME A VÍTAME
Informácie pre účastníkov jarmoku:
Predajná doba
Štvrtok
13. 6. 2019
Piatok
14. 6. 2019
Sobota
15. 6. 2019

9.00 hod. - 19.30 hod.
8.00 hod. - 19.30 hod.
8.00 hod. - 19.30 hod.

Predajný a prevádzkový čas pre občerstvovacie služby
Štvrtok
13. 6. 2019
9.00 hod. - 24.00 hod.
Piatok
14. 6. 2019
8.00 hod. - 24.00 hod.
Sobota
15. 6 .2019
8.00 hod. - 24.00 hod.
Účastníci jarmoku vykonajú potrebné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie
predaja aspoň 1 hod. pred začatím predaja.
POHYB VOZIDIEL NA NÁMESTÍ SLOBODY POČAS PREDAJNEJ DOBY JE
ZAKÁZANÝ.
Zároveň Vám oznamujeme, že v sobotu 15. júna 2019 sa uskutoční vystúpenie
speváckych skupín s ďalším kultúrnym programom v čase od 21,00 h do 24,00 h.

Organizátor 47. Sabinovského jarmoku si vyhradzuje právo na
rozmiestňovanie stánkov a vozidiel v príslušných sektoroch.
DOLEŽITÉ UPOZORNENIE
V zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach každý trhovník je povinný,
k prihláške dodať:
Fyzická osoba: fotokópiu živnostenského listu, fotokópiu daňového kódu
registr. pokladne alebo virtuálnej registr. pokladne a uviesť
dátum narodenia.
Právnická osoba: fotokópiu výpisu z obchodného registra, doklad o pridelení
DIČ, fotokópiu daňového kódu registr. pokladne alebo virtuálnej registr.
pokladne.
Osoby s ŤZP: fotokópiu živnostenského listu, fotokópiu preukazu ŤZP z oboch
strán a čestné prehlásenie, že nemusia používať registračnú pokladňu alebo
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virtuálnu registračnú pokladňu v zmysle zákona 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladne.
Bez doloženia uvedených náležitosti nebude vydané predajcovi Povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na 47. SJ.
VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV JARMOKU ŽIADAME O DỐSLEDNÉ
VYPLNENIE ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ak uvádzate sortiment predaja textil, uveďte druh textilu, napr. detský, dámsky,
pánsky, obleky a pod.

Ďalej upozorňujeme Vás na zákaz státia stánkami, motorovými vozidlami
na trávnatej ploche, aby nedošlo k jej poškodeniu a taktiež k poškodeniu
živého plota. V prípade ak dôjde k poškodeniu trávnatej plochy alebo
živého plota, bude účastníkovi jarmoku udelená pokuta do výšky 33 €
a zosobnená škoda, zároveň môže byť (rozhodnutím štábu) vykázaný
z účasti na jarmoku bez vrátenia poplatku za záber verejného
priestranstva.
Účasť predávajúcich na 47. SJ je možná po splnení týchto podmienok:
a/ zaslanie resp. predloženie záväznej prihlášky, riadne a pravdivo vyplnenej prihlášky
v stanovenom termíne do 20. 5. 2019,
b/ zaplatenie poplatku za účasť v stanovenej lehote do 20. 5. 2019 vkladom na účet,
bankingom, platobným príkazom účet: 1629572/0200, IBAN: SK04 0200 0000 0000
0162 9572, BIC: SUBASKBX, VS 13301211, bank. spojenie VÚB Prešov.
Pri platbe platobným príkazom, vkladom na účet, úhradou bankingom uveďte meno
a priezvisko. Ak dôjde úhrada bez mena a priezviska, nemôžme priradiť platbu
k prihláške a z tohto dôvodu Vám nebude pridelené miesto.
c/ potvrdení o pridelení miesta na predaj, vydaním povolenia na účasť na 47 . SJ,
d/ splnení podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov /napr.
zák. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zák. č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zák. č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e/ pre občerstvovacie služby platia osobitné pokyny organizačného štábu a nariadenie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
PLATOBNÉ PODMIENKY A VÝŠKA POPLATKOV:
- poplatok za užívanie verejného priestranstva vrátane nákladov na čistenie mesta ,
odvozu TKO je 12 €/m2/za 3 dni,
- za prenosný, okrúhly stojan, dvojstojan o dĺžke do 1 m 4 € /1 ks/za 3 dni ,
- za prenosný, okrúhly stojan, dvojstojan o dĺžke nad 1 m – 8 €/1 ks/za 3 dni,
- za predajné miesto pre občerstvovacie a pohostinské služby s podaním alkoholických
nápojov 22,– €/m2/za 3 dni vrátane odberu elektrickej energie za použité
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spotrebiče, vody a odvozu odpadu, prevádzkovatelia gyrosu, kebabu uhradia
príplatok 30 €/za 3 dni,
za predajné miesto pre občerstvovacie služby bez podania alkoholických nápojov,
predaj langošov, trdelníkov, gofrov, var. kukurice, ľadovej drte, zemiakových
špirál, zemiakových placiek, palaciniek a pod. 18 €/m2/za 3 dni,
za predaj popcornu, cukrovej vaty, medoviny a syrov, mäsových výrobkov (klobásy,
slanina a pod.) s odberom elektrickej energie 14 €/m2/za 3 dni,
za bufetový stôl, reštauračný stôl 4 €/1 ks/za 3 dni,
pivársky stôl s lavicami 8 € /1 ks/za 3 dni.
detské autíčko, kôň 10 €/1 ks/3 dni

Poplatok za umiestnenie motorových vozidiel v rámci reklamy:
125 € / jedno motorové vozidlo / 3 dni
Uvedené platby platia aj v prípade kratšej účasti na Sabinovskom jarmoku.
V prípade, že pri stánku alebo na mieste určenom organizátorom jarmoku bude možné
parkovať s autom poplatky sú nasledovné:
- osobné vozidlo - o dĺžke do 5 m
15 €/ za 3 dni,
- osobné vozidlo - o dĺžke nad 5 m
20 €/ za 3 dni,
- prívesný vozík
9 €/ za 3 dni.
Uvedené poplatky platia aj v prípade kratšej účasti na jarmoku.
UPOZORNENIA:
1) V sektore A nie je možné umiestňovať vozidlo, prív. vozík za ani vedľa stánku, časť
vozidiel je možné umiestniť na chodníku (podľa kapacity, nie všetky). V sektore
BB je možné umiestniť vozidlá za stánkom (taktiež podľa kapacity, nie všetky). V oboch
sektoroch po dohode s organizátorom jarmoku.
Vozidlá môžu byť umiestnené v sektoroch AA, CC, časť sektoru B, C, D, ale len po
určení organizátorom jarmoku. Zároveň Vás upozorňujeme, že z hľadiska kapacity
umiestňovanie vozidiel bude obmedzené.
V uvedených sektoroch môžu stáť vozidlá osobné, nie vozidlá, ktoré veľkosťou
zodpovedajú veľkosti vozidla typu AVIA. Umiestnenie vozidiel v sektore B,
príp. iných sektoroch za stánkom, ktoré určí organizátor jarmoku je možné za týchto
podmienok: šírka stánku musí zodpovedať dĺžke motorového vozidla. Ak bude šírka
stánku kratšia ako dĺžka motorového vozidla, nebude možné umiestniť vozidlo za
stánkom.
V sektore A smerom od Mestského úradu až po oblúk smerom k tribúne budú
umiestnené stánky, u ktorých je hĺbka stánku do 2 m. Umiestňovanie stánkov
a vozidiel bez prihlásenia a zaplatenia poplatku nie je možné. Ak polícia
a kontrolóri zistia takéto skutočnosti, bude príslušnému majiteľovi vozidla udelená
pokuta do výšky 33 €. Na tieto skutočnosti Vás upozorňujeme z dôvodu plynulosti
a poriadku v priebehu konania Sabinovského jarmoku.
V prihláške je potrebné uviesť aj rozmery vozidla, príp. prívesu a taktiež ŠPZ. Ak
uvedené podmienky nedodržíte, auto aj v prípade zaplatenia, nebude pridelené k stánku.
ZÁKAZ PARKOVAŤ - na trávnatej ploche, pri pomníku a medzi parkami, na
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kamennej dlažbe a na valúnoch.
2) Pre účastníkov, ktorí sú držiteľmi ZŤP preukazu bude poskytnutá zľava vo výške
50 % za motorové vozidlo, príp. prívesný vozík, nie za záber verejného
priestranstva. Držitelia ZŤP preukazu sú povinní doložiť obojstrannú kópiu uvedeného
preukazu k záväznej prihláške. Bez obdržania obojstrannej kópie ZŤP preukazu im
nebude poskytnutá zľava.
V prípade, že kontrola zistí nenahlásený alebo nezaplatený poplatok za zabratie verejného
priestranstva, poplatok sa zvyšuje o 100%.
Prenosné stojany na textil nesmú byť umiestnené v strede cesty, kde sa pohybujú
návštevníci jarmoku, ale hneď pred stánkom. Cesta medzi stánkami musí byť priechodná.
Ak účastník jarmoku nezaplatí zistený nedoplatok za záber verejného priestranstva,
auto a pod., alebo ak umiestni vozidlo alebo stánok v rozpore s pokynmi
organizátora jarmoku bude musieť opustiť zaberané miesto bez nároku na vrátenie
už zaplateného poplatku.
Upozorňujeme Vás, že záber verejného priestranstva do hĺbky nie je možný menší
ako 2 m. Výnimka platí pre predajcov slnečných okuliarov, kde záber verejného
priestranstva do hĺbky musí byť minimálne 1,5 m. Táto požiadavka vyplýva zo skutočnosti
z predošlých jarmokov a zo skúsenosti kontrolórov.
Za záber verejného priestranstva sa počíta aj umiestnenie tovaru mimo stánku,
strieška vyčnievajúca dopredu, ktorá je súčasťou stánku.
Ak je predaj prevádzaný priamo z motorového vozidla, prívesu, prívesného vozíka
respektíve je predvádzaná reklama určitých výrobkov z motorového vozidla, prívesu,
prívesného vozíka poplatok sa stanovuje za záber verejného priestranstva, nie za
motorové vozidlo.
Pri výpočte poplatku za záber verejného priestranstva sa cena zaokrúhľuje smerom nahor,
napr. 1,7 x 2 je 3,4 - úhrada za zabratie verejného priestranstva je 3,5 m2 a príklad 1,9 x 2
je 3,8 - úhrada za zabratie verejného priestranstva je 4 m2.
Účastníkovi jarmoku bude po zaslaní prihlášky, potrebných náležitosti a zaplatení
poplatku pridelené miesto v príslušnom sektore. Následne Vám bude zaslaná karta
o pridelení miesta, ktorú ste povinní vyvesiť na viditeľné miesto v stánku. Taktiež mu
bude vydané Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Pri prideľovaní miest vyhradzujeme si právo, v prípade naplnenia kapacity predajného
priestoru alebo veľkého počtu stánkov s rovnakým sortimentom odmietnuť registrované
prihlášky bez ohľadu na dobu ich zaslania a zaregistrovania. O tejto skutočnosti bude
predávajúci informovaný najneskôr sedem dní pred konaním jarmoku. Zaplatený
poplatok bude v tom istom termíne zaslaný späť.
Sektor ľudových remesiel nie je spoplatňovaný. V tomto sektore budú umiestnení
len tí remeselníci, ktorí okrem predaja budú predvádzať aj výrobu, napr. tkáčske práce,
výroba prútených košíkov, drevených výrobkov a pod. V uličke ľudových remesiel budú
umiestnené drevené stánky, zabezpečené organizátorom jarmoku a taktiež stánky, ktoré si
zabezpečia remeselníci, ktorí zároveň taktiež budú predvádzať aj svoju výrobu.
Parkovanie vozidiel za alebo pri stánku v sektore ľudových remesiel je možné na základe
rozhodnutia organizátora jarmoku.
3) UPOZORNENIE PRE OBČERSTVOVACIE A POHOSTINSKÉ SLUŽBY

Upozorňujeme predajcov v občerstvovacích stánkoch, aby nepoužívali
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jednorazové plastové výrobky – poháre, taniere, príbory, slamky, aby
používali radšej papierové a drevené varianty, čím prispejú, aby
tradičný tohtoročný Sabinovský jarmok bol ekologickejší.
V sektore Bo je možné umiestniť motorové vozidlá - po dohode s organizátorom jarmoku
(len za stánkom). Umiestnenie stolov bude oproti stánkom. Žiadame Vás, aby ste
neprehliadli spomínané upozornenie a následne podľa uvedených skutočnosti vyplňovali
prihlášku. V prípade nejasnosti informujte sa na čís.: 051/4880423, 0905/789515.
Umiestňovanie motorových vozidiel v sektoroch Ao a So s občerstvovacími službami je
možné len po súhlase organizátora jarmoku.
Účastníci jarmoku, ktorí budú poskytovať občerstvovacie a pohostinské služby sú povinní
pri vyplnení záväznej prihlášky uviesť odber elektrickej energie: 230 V alebo 380 V,
a taktiež vymenovať spotrebiče, ktoré budú používať počas jarmoku. Jedná sa
o opakované upozornenie, ktoré v minulom roku niektorí nerešpektovali. Pri
nesplnení tejto požiadavky im nebude pridelené miesto!
Do záberu verejného priestranstva je potrebné zahrnúť aj plochu, kde sú umiestnené
chladničky, mrazničky a pod. zariadenia.

ZÁKAZ LIKVIDOVAŤ OLEJ POUŽITÝ V OBČERSTVOVACÍCH
STÁNKOCH DO KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT A ZA STÁNKY
A TAKTIEŽ VYSYPÁVAŤ DREVENÉ UHLIE Z GRILOV MIMO
STÁNKU.
Žiadame, aby ste si zabezpečili nádoby na zber prepražených olejov a podobných
komponentov. Týmto opatrením sa predíde znečisteniu životného prostredia
a nepríjemným zápachom v centre meste.
V prípade nerešpektovania tejto požiadavky zo strany organizátora Sabinovského
jarmoku bude udelená pokuta do výšky 33 €.
Každému účastníkovi jarmoku bude počas jarmoku denne odovzdané l vrece na odpad.
Účastník jarmoku je povinný za sebou počas jarmoku a po ukončení zanechať verejné
priestranstvo čisté, naplnené vrece nechať na mieste, kde zaberá priestranstvo, odkiaľ
bude poverenými pracovníkmi zobrané.
Je potrebné, aby každý prevádzkovateľ občerstvovacieho zariadenia si zabezpečil vlastné
stoly na konzumáciu. Prevádzkovateľom občerstvovacích zariadení navrhujeme, aby si
zabezpečili pre svoj stánok oznam, že stoly a lavice umiestnené naproti ich stánku
slúžia na konzumáciu jedál zakúpených v ich občerstvovacom stánku.
4)) Všetkých predávajúcich žiadame, aby v čase konania jarmoku po opustení
verejného priestranstva, na ktorom mali umiestnený stánok nenechávali odpad
porozhadzovaný na celom zábere, aby ho sústredili do vriec. Uvedené upozornenie
vyplýva zo skutočnosti z minulých rokov.
5)) STORNO POPLATKY
Zrušenie účasti záväzne prihláseného účastníka je prípustné výlučne písomnou formou,
doručené osobne, poštou, prípadne zaslané e-mailom.
Za písomné zrušenie účasti na jarmoku sa poplatok bude vracať takto:
- zrušením účasti v termíne do 3 dni pred konaním SJ sa zaplateným poplatok
nevracia, od 4 do 7 dní pred konaním jarmoku sa vracia 50% z uhradenej sumy prísl.
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poplatku,od 8 do 14 dní pred konaním jarmoku sa vracia 75% z uhradenej sumy prísl.
poplatku,
- zrušením účasti v termíne viac ako 14 dní pred konaním jarmoku sa vracia celý
zaplatený poplatok.
V nepredvídaných prípadoch (napr. náhle ochorenie, resp. automobil. nehody) je možné
vrátiť celý zaplatený poplatok po preukázaní choroby – kópie PN, resp. potvrdení polície
o nehode. O tomto vrátení individuálne rozhoduje koordinátor organizačného štábu.
V prípade nepriaznivého počasia počas konania jarmoku – v dňoch 13.6.-15.6.2019
zaplatené poplatky účastníkom jarmoku NEVRACIAME.
Všetky záležitosti ohľadom jarmoku rieši ŠTÁB JARMOKU.
Možnosti ubytovania:
- Hotel Torysa, Námestie slobody 1, Sabinov, tel. 051/7566 130, 051/4891196,
- Hotel Javorná, Drienica, tel. 051/4891 200, 0905/901010,
- Hotel Šomka, Drienica, tel. 051/4892330,
- Areál dobrej pohody, Jarkova 270/18, Šarišské Michaľany, tel.051/4582123,
0905/263492, 0917/915675.
Počas sabinovského jarmoku je možné využiť okrem iného aj mestské kúpalisko.
Pozn.: Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky mesta www.sabinov.sk a po
vyplnení zaslať na adresu darina.karnisova@sabinov.sk vrátane kópie priloženého
potvrdenia o zaplatení poplatku alebo na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 57
083 01 Sabinov.
Podaním záväznej prihlášky na 47. Sabinovský jarmok účastník jarmoku vyjadruje súhlas so
všetkými ustanoveniami uvedenými v týchto podmienkach pre účastníkov jarmoku a zároveň
potvrdzuje, že si je vedomý všetkých povinností, ktoré mu z nich vyplývajú.

Umiestnenie jednotlivých sektorov počas 47. SJ

V Sabinove dňa 29.3.2019
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