ORGANIZAČNÉ POKYNY MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
PRE ÚČASTNÍKOV VINOBRANECKÉHO JARMOKU 2017
18. a 16. septembra 2017
UZÁVIERKA ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK JE DŇA 31. augusta 2017
DÁTUM KONANIA:
15 . a 16. septembra 2017 (piatok a sobota),
Kultúrny program 15.09.2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
16.09.2017 od 10.00 do 02.00 nasledujúceho dňa

MIESTO KONANIA:
Námestie Miléniá

POPLATOK ZA PREDAJNÉ MIESTO:
Účastník bude uhrádzať poplatok na účet organizátora trhu . Poplatok musí byť uhradený najneskôr do
11.09.2017. Pri neúčasti sa poplatok nevracia.
Poplatok za poskytnutie predajného miesta na príležitostnom trhu je stanovená podľa VZN č. 1/2015
nasledovne:
a) za predaj tovaru - textil, odevy, bytový textil, obuv, koža, kožená galantéria, kožušiny
drobný textilný tovar (čiapky, šatky, šále, ponožky, spodné prádlo) ,drogéria, kozmetika,
priemyselný tovar, domáce potreby, hračky, bižutérie, knihy, sviečky, umelé dekorácie
a kvety, atď.)
3,00 Eur/1m²/deň
b) za predajrýchleho občerstvenia a alkoholických nápojov
8,00 Eur/1m²/deň
c) predaj potravín - cukrová vata, pukance, trdelník, palacinky, lángoše 5,00 Eur/1m²/deň
d) remeselné výrobky-remeselníci s ukážkami remesla a remeselníci,
ktorí sú hosťami mesta
oslobodení
- ostatní remeselníci
1,50 Eur/1m²/deň
e) za osobné motorové vozidlo pristavené za stánkom, ktoré predávajúci
nutne potrebuje k predaju/pri stánku
10,00 Eur/deň
f) paušály poplatok za elektrickú energiu
10,00 Eur/deň

DORUČENIE ŽIADOSTI:
Účastníci, ktorí majú záujem o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhuVinobranecký jarmok 2017, sú povinní v lehote do 31.08.2017 poslať na Mestský úrad Kráľovský
Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, prípadne na e-mailovú adresu
mesto@kralovskychlmec.sk alebo maria.majkricsova@kralovksychlmec.sk žiadosť o predaj výrobkov
alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhu- Vinobranecký jarmok 2017.

K záväznej prihláške je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:
a) kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická osoba a
právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov; žiadateľ na žiadosť
mesta predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzická
osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny, (originál)

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu predávajúcu
vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, (originál)
d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak
ide o žiadateľa fyzickú osobu, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela
alebo jeho rozmnoženinou, (originál)
e) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad
vyžaduje,
f) kópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice alebo kópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu
virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo originál čestného vyhlásenia žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
g) ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, 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 (kópia),
h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade, ak predávajúci poskytne dátum
narodenia) (originál).
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prihlášky doručené po termíne a neúplné prihlášky nemajú nárok na rezervovanie predajného miesta,
na základe doručenej záväznej prihlášky a dokladu o zaplatení poplatku za predajné miesto, bude
organizátorom pripravené povolenie k účasti na jarmoku,
každé povolenie bude očíslované,
číslo povolenia bude zhodné s číslom predajného miesta,
predajné miesta budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok od ulice Hlavnej
smerom na mestský úrad (ul. Štefániková ),
predajné miesta budú farebne očíslované na obrubníku komunikácie, prípadne iným spôsobom,
organizátor na základe doručených prihlášok vypracuje menný zoznam prihlásených s priradenými
číslami – zoznam bude umiestnený pred vstupom do kancelárie č. 14 na 2. poschodí mestského úradu,
tak, aby mal každý možnosť nahliadnuť,
každý účastník v zozname zistí jemu pridelené číslo a následne si v kancelárii preberie povolenie,
umiestniť predajné zariadenie na pridelenom mieste je možné 15. 09.2017 až po vydaní povolenia,
povolenie budú vydávané od 11. septembra 2017 (pondelok) v úradných hodinách a 15. a 16.
septembra 2017 čase od 06:00 do 08:00 hod
Informácie o pridelených miestach sa telefonicky nepodávajú.
nedisciplinovaní účastníci budú príslušníkmi mestskej polície z kancelárie vykázaní a účasť na jarmoku
im bude zakázaná bez vrátenia zaplateného poplatku,
po prevzatí povolenia musí účastník jarmoku obsadiť jemu pridelené predajné miesto,
účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na zníženie
poplatku,
poplatok môžete zaplatiť v hotovosti do poklade mestského úradu, poštovým poukazom alebo
prevodom z účtu v banke:

o
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č. účtu: 7998424/5200
variabilný symbol: 331619 ( v prípade bezhotovostnej platby žiadame do poznámky uviesť slovo
„MKF“ alebo meno a priezvisko uchádzača)
IBAN: SK14 5200 0000 0000 0799 8424
BIC: OTPVSKBX
organizátor bude rezervovať predajné miesto len uchádzačom, ktorí zaplatia poplatok vopred ,
účastníci jarmoku, ktorí nebudú mať poplatky zaplatené vopred, môžu svoje predajné zariadenia
umiestniť v priestoroch trhu na voľné – neočíslované miesta; poplatky zaplatia organizátorovi na mieste.

NAPOJENIE NA ELEKTRIKU:
Trhovníci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia, ktoré
riešia platné STN a platnú revíznu správu. V opačnom prípade nebudú zapojení. Napájanie na elektrickú
energiu je zabezpečené ráno 15. 09.2017 od 09.00 hod. a 16.09.2017 v čase od 06:00 hod. do 09:00 hod.
Napojenie zabezpečí organizátor trhu. Samostatné napájanie na elektrickú energiu je
zakázané! Odporúčame priniesť si dlhší predlžovací kábel na napojenie sa na elektrickú energiu.

PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
Vzhľadom na rozsah námestia, nie je možné parkovať motorové vozidlá za predajným stánkom.
Parkovanie vozidiel bude usmerňovať mestská polícia. Pre účastníkov, ktorí pri predaji nutne potrebujú
motorové vozidlo (občerstvenia) bude možné dohodnúť parkovanie za poplatok za predajným stánkom.

OSOBITNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV OBČERSTVENIA:
•

Pre stánky s občerstvením za účelom zabránenia znečistenia povrchu námestia platí povinnosť
umiestňovať gumenú podložku pod samostatne stojaci gril na verejnom priestranstve pred
predajným stánkom .
Po ukončení predaja platí povinnosť na vlastné náklady zabezpečiť vyčistenie a navrátenie do
pôvodného stavu príslušnú časť verejného priestranstva a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú
organizátorovi jarmoku.

•

Predajcovia sú povinní dodržiavať protipožiarne predpisy (zabezpečiť si kovové vedro na
uskladnenie popola, hasiaci prístroj a pod.).

•

Predávajúci s občerstvením sú povinní dodržiavať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.

•

Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do uličných kanalizačných vpustí, ako i vylievanie iných
nečistôt pri stánkoch a v ich okolí. Predávajúci sú povinní zabezpečiť si samostatné nádoby na
zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva musí zostať nepoškodený.

PREDÁVAJÚCI NA TRHOVOM MIESTE JE POVINNÝ:
•
•
•
•
•
•

označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 455/1991 Zb.
dodržiavať VZN č. 1/2015
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona č. 289/2008 Z. z.
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia

•

dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov.

PREDÁVAJÚCI NA TRHOVOM MIESTE JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ SPRÁVCOVI
TRHOVÉHO MIESTA A ORGÁNU DOZORU:
•
•
•
•

doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti
doklad o zaplatení poplatku na príležitostných trhoch
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb
doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

Kontakt – bližšie informácie:
Mestský úrad, oddelenie organizačné a vnútornej správy, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský
Chlmec Mária Majkricsová, tel.: 045/056/6871059, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk.

Záväzná prihláška
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Kráľovský
Chlmec
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

