
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 
A ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  669. ROČNÍKA HISTORICKÉHO  A 49. ROČNÍKA NOVODOBÉHO           
                                                          BARDEJOVSKÉHO JARMOKU 

INFORMÁCIA  PRE  PREDÁVAJÚCICH TRHOVNÍKOV 

V dňoch 25. až 28. augusta 2022 sa uskutoční v Bardejove už 49. ročník Bardejovského jarmoku. 

Účasť na 49.ročníku  Bardejovského  jarmoku pre predávajúcich je možná po splnení týchto podmienok: 
1. po predložení riadne a pravdivo vyplnenej „Záväznej žiadosti o vydanie povolenia k účasti“  aj s potrebnými     

    dokladmi uvedenými v žiadosti - do 10.6.2022. 
VŠETKY POLIA ŽIADOSTI SÚ POVINNÉ.  POŹADOVANÉ ÚDAJE  VYPLNTE  PROSÍM  ČITATEĽNE  PALIČKOVÝM PÍSMOM! 

2. po zaslaní potvrdenia o pridelení miesta – do 8.7.2022. 
3. po úhrade poplatku za účasť v stanovenom termíne - do  5.8. 2022  a to: 
    - prevodným príkazom na účet mesta Bardejov č. účtu  v tvare  IBAN SK27 0200 0000 0040 7123 8356, vedený     
      vo VÚB, a.s.,  pobočka  Bardejov, variabilný symbol Vám príde v rozhodnutí o platbe, KS 3022,  
    - v pokladni mesta Bardejov, budova Mestského úradu, Radničné námestie č.16. 
    Pre účely organizácie 49. ročníka Bardejovského jarmoku organizačný výbor považuje za termín úhrady   
    poplatku za účasť na bardejovskom jarmoku deň, v ktorom fyzicky finančné prostriedky budú na účte mesta. 
4. po splnení podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov, 
5. po uhradení  finančných záväzkov k mestu Bardejov . 

Miesto na predaj určí organizačný výbor. Akékoľvek preznačkovanie, alebo obsadenie miesta bez platného 
povolenia, bude považované za porušenie organizačného a trhového poriadku, čo bude mať za následok zrušenie 
povolenia  k účasti na jarmoku  bez finančnej náhrady.  Súčasne upozorňujeme na rovnaký postup pri nedodržaní 
rozmerov predajných stánkov oproti uvedeným údajom v žiadosti o vydanie povolenia. 

 
 Úhrady po termíne, t.j. po  5.8.2022  organizačný výbor nebude akceptovať a budú Vám vrátené. Organizačný 
výbor si v súlade s príslušnými ustanoveniami organizačného poriadku a platným trhovým poriadkom vyhradzuje 
právo určiť počet vydaných povolení vzhľadom na kapacitu priestoru, na ktorom sa bude 49. ročník jarmoku konať. 
 
 Pre prípady, že žiadateľ požiadal o dve resp. viac miest a tieto mu boli aj pridelené a v stanovenom termíne     
 nezaplatí za všetky, môžu byť na základe takéhoto postupu žiadateľa zrušené všetky pridelené miesta na    
 predaj, s následným oznámením o zrušení pridelených miest. 
 
 Vydané povolenie „Pv“ – vjazd do areálu bude spoplatnené 15,00 €/ auto, je určené iba na vjazd, resp.    
  zásobovanie do areálu jarmoku. 
 Vydané povolenie „Ps“- parkovanie pri predajnom stánku  40,00 €/auto. 
 
BAPOS, m. p. Bardejov, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu pre trhovníkov počas konania jarmoku 
upozorňuje, že z kapacitných dôvodov si trhovníci môžu požiadať o pripojenie na 220V alebo 380V 
maximálne do 16A. V prípade inej požiadavky si trhovník  zabezpečuje napojenie el. energie individuálne. 

                                                                           STORNO POPLATKY 
Pre prípady osobitného zreteľa a výnimočných okolností môže organizačný výbor priznať skrátenie lehoty pre 
storno poplatky na menej  ako l5 dní, ak to uchádzač oznámi organizačnému výboru písomne /doručením do 
podateľne, alebo e-mailom/ do doby otvorenia jarmoku. Možnosť udelenia výnimky sa nevzťahuje na prípady 
oznámenia po termíne konania jarmoku. 
 

Pre našu nasledujúcu spoločnú komunikáciu odporúčame formu elektronickú, t.j.e-mailovou poštou, ktorou chceme 
urýchliť, zjednodušiť a hlavne predchádzať prípadom oneskoreného doručenia, resp. nedoručenia zásielky poštou, 
ktorá si vyžaduje Vaše potvrdenie (podávanie záväzných prihlášok, oznámenie o pridelení miesta, povolenie…) 
v stanovených temínoch. Náš e-mail kontakt výhradne pre účely Bardejovského jamoku : jarmok@bardejov.sk 

Predajná doba v zmysle platného trhového poriadku je nasledovná: 
Štvrtok     25.8.2022        08.00 -   21.00 hod.                  Sobota    27.8.2022         08.00  -  21.00 hod. 

Piatok      26.8.2022        08.00 -   21.00 hod.                  Nedeľa    28.8.2022         08.00 -  18.00 hod. 

 
 

 

 

                                                                                                                      Ing. Juraj POPJAK, v. r.                                                                                                      
                                                                                                                   Prednosta MsÚ a predseda               
                                                                                                                organizačného výboru jarmoku. 
 
 

    MsÚ Bardejov – odd. komunálnych činností a dopravy, tel.: (00421) 054/4862 172, jarmok@bardejov.sk 
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