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po prerokovaní 

čné    zabezpečenie 
níka historického a 48. ročníka  

Bardejovského   jarmoku 

primátorovi mesta : 

 predsedovi organizačného 
vypracovať do 15.4.2019 
čný poriadok 668. ročníka 

 48. ročníka 
Bardejovského jarmoku 

realizáciu  668.  ročníka 
historického a 48. ročníka 

Bardejovského jarmoku 
súlade s TOZ  a   Organizačným 

BARDEJOVE 
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NÉ  ZABEZPEČENIE 

NÍKA  NOVODOBÉH O 
SPRIEVODNÝCH AKCIÍ  

     



TECHNICKO – ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE 

 
668. ROČNÍKA  HISTORICKÉHO  A  48. ROČNÍKA  NOVODOBÉHO  BARDEJOVSKÉHO  JARMOKU  

 A  SPRIEVODNÝCH  AKCIÍ 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Organizačnú prípravu a priebeh podujatia bude zabezpečovať hlavný organizátor na základe ORGANIZAČNÉHO 
PORIADKU, ktorý bude vypracovaný v súlade s trhovým poriadkom príležitostného výročného trhu 
Bardejovského jarmoku a technicko-organizačnými opatreniami. 

 

 

1. ZLOŽENIE ORGANIZAČNÉHO VÝBORU JARMOKU: 

Ing. Juraj POPJAK  predseda organizačného výboru,   
Prednosta MsÚ Bardejov 

prednosta@bardejov.sk 
0902 935780 

Ing. Mikuláš SEREČUN  PODPREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU,  
Vedúci oddelenia PČ MsÚ Bardejov 

mikulas.serecun@bardejov.sk 
0902  935789 

Daniela DUDINSKÁ  SEKRETÁRKA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU,  
Ref. odd. PČ MsÚ Bardejov 

dana.dudinska@bardejov.sk 
0902 643618 

Mjr. Mgr. Pavol HOPKO ČLEN,  
Okr. riad. PZ SR v Bardejove - riaditeľ odboru poriadkovej 
polície 

pavol.hopko@minv.sk 
0961 843600 
0961 843609 

Ing. Ivan HOST ČLEN,   
Okresný úrad Bardejov, vedúci odboru pre cestnú 
dopravu a pozemné kom. 

ivan.host.@po.kud.gov.sk 

054/4885575  

0915743296 

Ing. Miroslav GRUS  ČLEN,  
Vedúci oddelenia výstavby MsÚ Bardejov 

miroslav.grus@bardejov.sk 
0902 935784 

Ing. Martin NEMEC  ČLEN,  
Vedúci oddelenia daní a poplatkov MsÚ Bardejov  

martin.nemec@bardejov.sk 
0902 935782 

Ing. Martin CHOMA, PhD.  ČLEN,  
Vedúci oddelenia kultúry MsÚ Bardejov 

martin.choma@bardejov.sk 
0902 935786 

Mgr. Milan HOŠKO  ČLEN,  
Náčelník Mestskej polície Bardejov 

matejova@bardejov.sk  
159,  488 2665-6,  
0903 892585 

MVDr. Jana ZBYŇOVSKÁ ČLEN,  
Regionálna hygienička a generálna tajomníčka 
služobného úradu 

bj.zbynovska@uvzsr.sk  
054/488 07 21  

Marián NOVICKÝ  ČLEN,  
Riaditeľ m. p. Bapos Bardejov 

bapos@bapos.sk  
0903 641682 

Ing. Ivan LEŠČIŠIN  ČLEN,  
Vedúci oddelenia vnútorných vecí MsÚ Bardejov 

ivan.lescisin@bardejov.sk 
0902 935 791 

Pplk. Ing. Dušan NOVOTNÝ ČLEN,  
Riaditeľ okr. riad. hasičského a záchranného zboru 
v Bardejove 

dusan.novotny@hazz.minv.sk 
150,   
dispečing 472 27 64 

NÁZOV  PODUJATIA 668. ROČNÍK HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍK NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO  JARMOKU 

  

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR    MESTO  BARDEJOV 

  

TERMÍN  KONANIA 22. 8. 2019  -  25. 8. 2019 

  

 
MIESTO  KONANIA 

UL. DLHÝ RAD, ČASŤI ULÍC JIRÁSKOVA,  PARTIZÁNSKA, KOMENSKÉHO,  KELLEROVA,  
MLYNSKÁ, NÁMESTIE SNP, ŠTEFÁNIKOVA, HVIEZDOSLAVOVA, POŠTOVÁ, RHÖDYHO, 
RADNIČNÉ NÁMESTIE 



1.1. PREDSEDOVIA  KOMISIÍ : 
 

A. KOMISIA DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ  Marián NOVICKÝ 

B. KOMISIA KULTÚRNO-PROPAGAČNÁ Ing. Martin CHOMA, PhD.   

C. KOMISIA HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÁ MVDr. Jana ZBYŇOVSKÁ 

D. KOMISIA PORIADKOVÁ  Mgr. Milan HOŠKO 

E. KOMISIA ORGANIZAČNÁ  Ing. Ivan LEŠČIŠIN 

F. KOMISIA POŽIARNO-TECHNICKÁ Pplk. Ing. Dušan NOVOTNÝ 

G. KOMISIA PRE VÝBER POPLATKOV  Ing. Martin NEMEC 

H. KOMISIA PRE UMIESTŇOVANIE PREDAJNÝCH A ZÁBAVNÝCH ZARIADENÍ Ing. Miroslav GRUS 

 
1.2. ÚLOHY KOMISIÍ 

 

A.  KOMISIA DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ 

zabezpečuje úlohy pri čistení areálu jarmoku, zabezpečuje doplnkové vybavenia k predaju /prípojky  
vody, el. energie, kanal. prípojky/, odvoz TKO, vybavenie areálu jarmoku odpadovými nádobami, 
inštalácia infosystému, prenosných hygienických zariadení, osvetlenie areálu a ďalších technických 
podmienok jarmoku, zabezpečenie a doriešenie celej dopravnej situácie počas priebehu 668. ročníka 
historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a zabezpečenie a splnenie úloh 
súvisiacich s  technicko-dopravnou činnosťou počas jarmočných dní. Pri svojej činnosti sa riadi 
pokynmi organizačného výboru. 

 

B. KOMISIA KULTÚRNO - PROPAGAČNÁ 

zodpovedá za celkovú propagáciu jarmoku,  program pre spestrenie jarmočných dní a  úlohy podľa 
pokynov organizačného výboru jarmoku. 

 

C. KOMISIA HYGIENICKO - EPIDEMIOLOGICKÁ 

zodpovedá za zabezpečenie kontroly dodržiavania hygienických predpisov pri predaji a za úlohy 
podľa pokynov organizačného výboru jarmoku. 

 

D. KOMISIA  PORIADKOVÁ 

zodpovedá za dodržiavanie organizačného poriadku jarmoku, za zabezpečenie kontrolnej a 
poriadkovej činnosti počas jarmočných dní, dodržiavanie verejného poriadku a za úlohy podľa 
pokynov organizačného výboru jarmoku. 

 

E. KOMISIA  ORGANIZAČNÁ 

zodpovedá za prípravu a organizáciu účasti pozvaných oficiálnych hostí Bardejovského jarmoku, 
včítane ubytovania a za úlohy, ktorými ju poverí organizačný výbor jarmoku. 

 

F. KOMISIA  POŽIARNO - TECHNICKÁ 

zabezpečuje úlohy spojené s vypracovaním plánu požiarnej ochrany v areáli jarmoku, dozor nad 
dodržiavaním podmienok protipožiarnej ochrany, previerky zdrojov a zariadení určených na 
lokalizáciu požiarov. Ďalej plní úlohy podľa pokynov organizačného výboru. 

 

G. KOMISIA PRE VÝBER POPLATKOV 

zabezpečuje úlohy pri určovaní a výbere poplatkov za účasť na jarmoku, sleduje ich úhradu a 
spracúva záverečné vyúčtovanie a ekonomické vyhodnotenie jarmoku. Okrem týchto úloh plní ďalšie 
pokyny organizačného výboru. 

 

H. KOMISIA PRE UMIESTŇOVANIE PREDAJNÝCH ZARIADENÍ A ZÁBAVNÝCH ZARIADENÍ 

zabezpečuje spracovanie plánov rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov, zábavných 
zariadení, ďalších zariadení účastníkov jarmoku, sleduje dodržiavanie zastavovacieho plánu 
účastníkmi jarmoku, umiestňuje náhradných účastníkov jarmoku na neobsadené predajné miesta, 
plní ďalšie úlohy podľa pokynov organizačného výboru. 

 

Členov  jednotlivých  komisií  navrhnú  predsedovia  komisií  a  predložia  na  schválenie organizačnému  
výboru 668. ročníka  historického a 48. ročníka  novodobého Bardejovského  jarmoku do 10. 4. 2019. 



2.    SPOSOB ORGANIZÁCIE JARMOKU A PODMIENKY ÚČASTI NA JARMOKU: 
 

2.1. ORGANIZÁCIA JARMOKU: 

2.1.1. Prípravu a priebeh po stránke organizačnej a technicko-materiálnej zabezpečuje organizačný 
výbor jarmoku. Plnenie odborných úloh zabezpečuje prostredníctvom príslušných odborných 
komisií. 

2.1.2. Príprava a priebeh sa riadi organizačným poriadkom  jarmoku, schváleným primátorom mesta a 
trhovým poriadkom príležitostného výročného trhu Bardejovského jarmoku, ktoré sú záväzné 
pre všetkých uchádzačov a  účastníkov 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého 
Bardejovského  jarmoku, oddelenia MsÚ a mestom riadené organizácie, napr. m. p. Bapos 
Bardejov. 

2.1.3. V zmysle zák.č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzická alebo právnická osoba, ako 
účastník 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského  jarmoku, pri 
stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji požívatín pri hromadných akciách je povinná  
vyžiadať si  posudok orgánu na ochranu zdravia. 

2.1.4. Organizácia účasti, pridelenie predajných miest predávajúcich je podmienené podaním žiadosti 
o vydanie povolenia  k účasti na  668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého 
Bardejovského  jarmoku. 

2.1.5. Termín uzávierky podávania žiadostí k účasti na  668. ročníka historického a 48. ročníka 
novodobého Bardejovského  jarmoku je do  26.4.2019, termín uzávierky podávania žiadostí  do 
Uličky remesiel je do 12.7.2019. Po týchto termínoch môžu byť žiadosti k účasti  kladne 
vybavené len v odôvodnených prípadoch, o ktorých rozhoduje organizátor 47. ročníka 
novodobého Bardejovského jarmoku. 

2.1.6. Pridelenie miest na predaj sa vykoná do  15.5.2019  komisiou pre umiestňovanie predajných 
zariadení a zábavných zariadení, na základe podkladov odd. PČ MsÚ Bardejov, pre ULIČKU 
REMESIEL do 22.7.2019.  

2.1.7. Pridelenie miesta na predaj počas 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého 
Bardejovského  jarmoku  sa záväzne potvrdí uchádzačovi  písomne s oznámením  číselného 
označenia  miesta na predaj a výšky účastníckeho poplatku  do 24.5.2019,  pre ULIČKU 

REMESIEL do 31. 7. 2019, prostredníctvom oddelenia PČ MsÚ Bardejov.   V písomnom  oznámení 
o pridelení miesta na predaj sa zároveň uvedie záväzný termín úhrady poplatku a podmienka 
záväznosti, ktorej nedodržanie bude mať za následok zrušenie prideleného miesta na predaj.   

2.1.8. Úhradu poplatku za účasť vykoná uchádzač v záväznom termíne, najneskôr do 10.6.2019, pre 
Uličku remesiel vykoná do 12.8.2019. Tým uchádzačom, ktorí  nedodržia záväzný termín úhrady 
bude  oznámené zrušenie prideleného miesta predaja na 668. ročníka historického a 48. ročníka 
novodobého Bardejovského  jarmoku, resp. v Uličke remesiel písomne listom s doručenkou do 
vlastných rúk, prípadne e-mailom, ak žiadateľ vyjadril svoj súhlas so zaslaním oznámenia 
o pridelení predajného miesta a o výške poplatku za účasť na 48. ročníku novodobého 
Bardejovského jarmoku  elektronickou formou. 

2.1.9. Uvedené oznámenie,  bude zaslané do 3 pracovných dní po záväznom termíne úhrady poplatku. 
Za posledný tretí deň sa považuje ten deň, v  ktorom  bude písomne oznámenie listom do 
vlastných rúk podané  na pošte alebo zaslané e-mailom. 

2.1.10. Pre účely organizácie 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského  
jarmoku organizačný výbor považuje za termín úhrady poplatku za účasť na Bardejovskom 
jarmoku  a  v Uličke remesiel deň, v ktorom  fyzicky finančné prostriedky budú  na účte mesta 
Bardejov. Za termín splnenia tejto podmienky sa   nepovažuje termín podania príkazu k úhrade, 
resp. potvrdenie o prijatí fin. prostriedkov na úhradu peňažnou poukážkou. V prípade úhrady 
poplatku priamo v pokladni MsÚ Bardejov sa za termín splnenia tejto podmienky považuje 
dátum vyhotovenia pokladničného príjmového dokladu. 

2.1.11. Poplatok za pridelené miesto na predaj, ktorý uchádzač o účasť na 668. ročníku historického a 
48. ročníka novodobého Bardejovského  jarmoku uhradil po záväznom termíne a  ktorému bolo 
zrušené pridelenie miesta podľa bodu 2.1.8., organizátor vráti do 5 pracovných dní. Za piaty deň 



sa považuje deň, v ktorom sa  uskutočni podanie príkazu na úhradu v peňažnom ústave 
organizátora. 

2.1.12. Po termíne 10.6.2019 sa uskutoční ďalšie kolo výberu uchádzačov na neobsadené predajné 
miesta s lehotami: 

2.1.12.1. pridelenie miest do  20.6.2019, 
2.1.12.2. s oznámením čísla miesta predaja do  01.7.2019, 
2.1.12.3. úhrada sa stanoví v termíne do 19. 7. 2019. Pri prideľovaní neobsadených miest sa 

postupuje primerane podľa jednotlivých bodov postupu organizácie jarmoku časť 2.1. 

2.1.13. V prípade nutnosti uskutočniť aj ďalšie kolo výberu na obsadenie voľných miest, postupuje sa 
v zmysle predchádzajúceho postupu organizácie jarmoku časť 2.1, s primeranou zmenou 
termínov. 

2.1.14. Schválené TOZ 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku, 
Organizačný poriadok, Žiadosť o vydanie povolenia k účasti na 668. ročníku historického a 48. 
ročníku novodobého Bardejovského  jarmoku, Všeobecná informácia pre predávajúcich a iné 
informácie týkajúce sa jarmoku, budú  zverejnené na internetovej stránke mesta. 

2.1.15. Pre prípady, že žiadateľ požiadal o dve, resp. viac miest na predaj a tieto mu boli  aj pridelené 
a zaplatí nie za všetky pridelené miesta, považuje sa taký postup uchádzača za dôvod na 
zrušenie  všetkých pridelených  miest na predaj s  následným oznámením písomnou formou      
o  zrušení  pridelenia miest a s ďalším postupom podľa  bodov článku 2.1.,  organizácie jarmoku. 

 
 
 

2.2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
 

Účasť na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského  jarmoku je možná po 
splnení týchto podmienok: 

2.2.1. predložení žiadosti o vydanie povolenia k účasti na 668. ročníku historického a 48. ročníku 
novodobého Bardejovského  jarmoku a požadovaných dokladov 

2.2.2. potvrdení o pridelení miesta na predaj organizátorom jarmoku, 

2.2.3. zaplatení poplatku za účasť v stanovenej záväznej lehote, 

2.2.4. splnení podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti, podľa osobitných predpisov /napr. 
zák. č. 455/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z. z., o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR č. 372/1990  o priestupkoch  v znení neskorších 
predpisov, zák. č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2.2.5. uhradení  finančných záväzkov k  Mestu Bardejov. 

 
 
 

2.3. KONTROLA  DODRŽIAVANIA PODMIENOK  PREDAJA  VÝROBKOV  A POSKYTOVANIA  SLUŽIEB 

2.3.1. Kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb počas konania príležitostného trhu 
zabezpečuje správca príležitostného trhu v zmysle § 5 ods. 4 zákona 178/1998 Z.z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

2.3.2. V prípade zistenia nedostatkov uplatní správca príležitostného trhu sankcie v súlade s § 12 
zákona 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v znení neskorších predpisov. 

 

 



3. VÝŠKA  ÚČASTNÍCKYCH POPLATKKOV 

Výška účastníckeho poplatku je za plochu miesta prideleného na predaj a dobu trvania jarmoku. Plocha 
miesta prideleného na predaj je súčin šírky a hĺbky miest 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pre účely určenia výšky účastníckeho poplatku je minimálna hĺbka miesta na  predaj  2 m.  
 

 
3.1   CELKOVÁ VÝŠKA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU POZOSTÁVA : 

3.1.1. z dane  za užívanie verejného priestranstva  /určená v súlade s VZN  č. 118/2011 o určení 
náležitostí  miestnych daní/ v nadväznosti na sortimente predávaného obchodného tovaru  
(služby, zariadenia), ktorá je stanovená násobkom pridelenej plochy stánku (zariadenia) 
a stanoveného poplatku za  príslušný sortiment predaja , alebo služby.  

3.1.2. poplatku na krytie nákladov organizátora 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého 
Bardejovského  jarmoku, v ktorom sú zahrnuté náklady : 

3.1.2.1. na čistenie a odvoz TKO, 
3.1.2.2. na propagáciu 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského  

jarmoku, spojené s inštaláciou informačného systému a  na telekomunikačné 
a poštové poplatky, 

3.1.2.3. spojené s úkonmi špeciálnych inštitúcií pri zabezpečovaní odborného dozoru 
(hasičský a záchranný zbor, úrad verejného zdravotníctva , a pod.), 

3.1.2.4. na ostatné organizačné zabezpečenie 668. ročníka historického a 48. ročníka 
novodobého Bardejovského  jarmoku.  

        
Poplatok za zábavné zariadenia a hry je za 1 ks zariadenia a dobu trvania jarmoku. 

 
 
 

3.2. POPLATOK ZA SORTIMENT OBCHODNÉHO TOVARU, SLUŽBY, ZÁBAVNÉ ZARIADENIA - CELKOM  M
2
/JARMOK 

P.Č. SORTIMENT 

LOKALITA / POPLATOK  
( € ) 

     2018 NÁVRH PRE ROK 2019 

 OST. DLHÝ RAD, ŠH 

1 
Textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, 
elektronika, nábytok, obuv                                                                                                   

23,00 25,00 28,00 

        
2 

Detský textil, kusový textil, ostatné tovarové 
skupiny textilu /ponožky, tričká, výšivky, osušky, 
pančuchové nohavice a pod./ bytový textil, 
/paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod. /          

23,00 25,00 28,00 

3   

Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské 
potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 
audiokazety, školské a papierenské výrobky a 
potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, 
dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej 
produkcie, balóniky                                                                                               

23,00 25,00 28,00 

4 Ostatné nepomenované tovarové skupiny                                                                             23,00 25,00 28,00 



5 
 Pohostinské služby  
 Doplnkové plochy pre umiestnenie ďalších 

zariadení, napr. stôl bufetový, reštauračný a pod.                                                                                                                         

41,00 

31,00 

46,00 

37,00 

50,00 

40,00 

6 Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina                                                                           23,00 25,00 28,00 

7 

Zábavné zariadenia a hry : 

 Detské malé atrakcie   
/hracie automaty, zábavné automaty, hry 
zručnosti a malé nafukovačky / 

 Detské atrakcie 
/detské manéže, detské kolotoče, ruské koleso, 
malé bobové dráhy, malé hydraulické kolotoče, 
strelnice, strašidelný zámok, dom smiechu,  
dom zrkadiel,  magic labyrint, veľké 
nafukovačky a šmykľavky, vodné atrakcie, 
batériové autíčka a pod./ 

 Ostatné atrakcie 
/twister, scat, hali-gal, zvonková dráha, malý 
autodróm a pod./              

 Veľké atrakcie  
/autodróm, veľké hydraulické atrakcie, break 
dance, extrém, veľké bobové dráhy a pod./ 

 Príslušenstvo k atrakciám 
/ubytovacia maringotka, nákladné auto, ťahač, 
príves/ umiestnené v areáli jarmoku - 1 ks  

 

160,00 
 
 

250,00 
 
 
 
 
 

 
350,00 

 
 

500,00 
 

 
100,00 

 

185,00 
 
 

285,00  
 
 

 
 
 
 

400,00 
 
 

575,00 
 
 

150,00 

 

200,00 
 
 

300,00 
 
 
 
 
 
 

440,00 
 
 

600,00 
 
 

170,00 

POZNÁMKA:  

Pre zábavné zariadenia a hry (atrakcie) umiestnené na Ul. Komenského navrhujeme znížiť sadzbu 
poplatku  o 20 % oproti poplatku /ost. lokality BJ/ vzhľadom na zatraktívnenie a rozšírenie novej 
lokality Bardejovského jarmoku. 
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ĎALŠIE USTANOVENIA : 

A./ Poplatok sa vyberá za celú dobu konania jarmoku, bez možnosti zníženia za čiastočnú účasť. 
V prípade schválenej účasti predávajúceho na 668. ročníku historického a 48. ročníku 
novodobého Bardejovského  jarmoku  so začiatkom predaja, vrátane inštalácie stánku od 
24.8.2019 alebo 25.8.2019 sa poplatok primerane zníži o 1/4 resp., 2/4 z  výšky poplatku za účasť 
na jarmoku. Toto zníženie je prípustné len pre tých účastníkov, ktorým bude schválená účasť po 
termíne uzávierky podávania prihlášok a uvoľnenia miesta predaja predávajúcim, ktorý mal 
v riadnom termíne schválenú účasť na 48. novodobom Bardejovskom jarmoku. 

B./ Záujemcovia o predaj na jarmoku, ktorí budú umiestnení na tzv. „poslednú chvíľu „mimo 
umiestnenia náhradníkov podľa podmienok TOO jarmoku zvýšiť poplatok formou tzv. 
„expresného umiestnenia“ o 25 %. 

C./ Poplatok za parkovanie vozidiel počas jarmoku:   

 "Pv“ - vjazd do areálu BJ  -  ako súčasť povolenia k účasti na BJ ..................... 15,00 €/1 vozidlo 

 "Ps“ - parkovanie pri predajnom stánku - ako súčasť povolenia k účasti na BJ ........... 40,00 €/1  
         vozidlo               

D./ Pri výpočte plochy stánku sa táto zaokrúhľuje smerom nahor /napr. 1,8 x 2 = 3,6 m2 /, pre 
výpočet poplatku platí 4 m2. 

E./ Pri predaji viacerých sortimentov v jednom stánku sa berie do výpočtu poplatku najvyššia cena   

F./ Spôsob úhrady je možné vykonať: 
 prevodným príkazom 
 poštovou poukážkou 
 hotovostne v pokladni MsÚ Bardejov. 
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STORNO POPLATKY: 

Zrušenie účasti záväzne prihláseného účastníka je prípustné výlučne písomnou formou u 
organizačného výboru 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského  jarmoku 
za týchto podmienok: 
Za písomné zrušenie účasti na jarmoku sa storno poplatok  stanovuje za týchto podmienok: 



 do l5 dní pred zahájením jarmoku ,t.j. do 07. 8. 2019 vrátane, 50 % z uhradenej sumy,  prísl. 
poplatku sa  nevráti. 

 do 30 dní pred zahájením jarmoku, t.j. do 22. 7. 2019 vrátane, 25 % z uhradenej sumy prísl. 
poplatku sa  nevráti.  

 do 40 dní pred zahájením jarmoku, t.j. do 12. 7. 2018 vrátane, 15 % z uhradenej  sumy  prísl. 
poplatku sa nevráti. 

 

Pre prípady osobitného zreteľa a výnimočných okolností  môže organizačný výbor priznať skrátenie 
lehoty pre storno poplatky na menej ako 15 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. 

Poplatky za doplnkové vybavenie stánkov / el. prípojka, vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka /, 
uhrádza predávajúci priamo subjektu, ktorý zabezpečuje ich zriadenie. 

 
 
 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV JARMOKU 

 
Predaj na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského  jarmoku sa riadi pravidlami, 
ktoré sú uvedené v trhovom poriadku príležitostného výročného trhu Bardejovského jarmoku 
a Organizačným poriadkom 668. ročníka historického 48. novodobého Bardejovského jarmoku. 

Vjazd motorových vozidiel do areálu jarmoku bude povolený len vozidlám, ktoré budú označené 
symbolom Pv, Ps, a P Zásobovanie. 

 
 
 
5. PREDAJNÁ  DOBA 

Slávnostné otvorenie 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku sa 
uskutoční dňa:   
 
22. augusta  2019  ( štvrtok )  o 17.00 hodine  na  Radničnom námestí. 

 

ŠTVRTOK        22. 8. 2019              8.00  -  21.00 hod. 

PIATOK           23. 8. 2019              8.00  -  21.00 hod. 

SOBOTA         24. 8. 2019               8.00  -  21.00 hod. 

NEDEĽA          25. 8. 2019               8.00  -  18.00 hod. 

 Ambulantný predaj občerstvenia v areáli jarmoku počas 668. ročníka historického a 48. ročníka 
novodobého Bardejovského  jarmoku je povolený do 24.00 hod. za podmienky dodržania podmienok 
VZN č. 54/2004 o verejnom poriadku, pri zabezpečení príslušnej kontroly zo strany  MsPO. 

 Prevádzky v nebytových priestoroch v rámci areálu jarmoku sa aj počas jarmočných dní riadia 
prevádzkovou dobou určenou rozhodnutím primátora mesta o určení prevádzkového času.  

 Predĺženie alebo iná zmena prevádzkového času počas 668. ročníka historického a 48. Ročníka 
novodobého Bardejovského  jarmoku podlieha súhlasu organizačného výboru a musí byť schválená 
primátorom mesta v súlade s VZN č. 92/2009 o trhovom poriadku . 

ZÁBAVNÉ ZARIADENIA -KOLOTOČE, VARIETÉ A POD : 

ŠTVRTOK        22. 8. 2019               8.00  -  23.00 hod. 

PIATOK           23. 8. 2019               8.00  -  23.00 hod. 

SOBOTA         24. 8. 2019             8.00  -  23.00 hod. 

NEDEĽA          25. 8. 2019               8.00  -  23.00 hod. 

 



TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
 

XXVII.  ODBORNEJ  KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU BARDKONTAKT 2019 A SPRIEVODNÝCH  AKCIÍ  
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

A. XXVII. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU K PROBLEMATIKE MESTSKÝCH  
PAMIATKOVÝCH CENTIER  BARDKONTAKT 2019 

 MIESTO A TERMÍN KONANIA: 

 27. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k problematike mestských  
pamiatkových centier BARDKONTAKT 2019 sa bude konať v priebehu 2 dní a to  19.8. - 20.8.2019     
/ pondelok - utorok /  v zasadačke MsZ - MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov 

 HLAVNÁ TÉMA ODBORNEJ KONFERENCIE:  OBNOVA FASÁD MEŠTIANSKYCH DOMOV V KONTEXTE  ŽIVOTA MIEST 

 ZÁŠTITA NAD ODBORNOU KONFERENCIOU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU :     
 Združenie historických miest a obcí SR, so sídlom v Banskej  Štiavnici 
 Pamiatkový úrad SR Bratislava 

 ODBORNÁ  GARANCIA:     
 FA STU Bratislava 
 Pamiatkový úrad  SR so sídlom v Bratislave. 
 Slovenská komora architektov 
 Slovenská komora stavebných inžinierov 

 ÚČASTNÍCKY POPLATOK:       
 25,00 € za jedného účastníka pri dvojdňovej účasti 
 15,00 € za jedného účastníka pri jednodňovej účasti. 

 NÁKLADY SPOJENÉ S ORGANIZAČNOU A TECHNICKOU PRÍPRAVOU ODBORNEJ KONFERENCIE:  
 450,00 € / príprava, spracovanie a recenzia Zborníka prednášok / 
   30,00 € /  honorár prednášateľa za vykonanie prednášky / 

 EXPEDÍCIA ÚČASTNÍCKYCH PODMIENOK SO ZÁVÄZNÝMI PRIHLÁŠKAMI, SPÔSOBOM A TERMÍNOM ÚHRADY 

ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU :    
 realizovaná najneskôr do 12.7.2019. 

 ZABEZPEČENIE ODBORNÝCH PREDNÁŠATEĽOV, TEXTY PREDNÁŠOK, PREKLADY, SPRACOVANIE PRÍPRAVY 

ZBORNÍKA PREDNÁŠOK :    do  07.8.2019. 
 
 
 
B.       ULIČKA REMESIEL – PREZENTÁCIA ĽUDOVOUMELECKÝCH REMESIEL S UKÁŽKAMI VÝROBY 
 

 MIESTO A TERMÍN KONANIA: 

Sprievodné podujatie 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského  jarmoku - 
ULIČKA REMESIEL sa bude konať v dňoch   22.8. - 25.8. 2019 / štvrtok - nedeľa / na Radničnom námestí 
a Ul. Poštovej /v prípade väčšieho záujmu/ Bardejov  

 Partnerským mestám  v prípade ich záujmu umožníme účasť, prezentáciu remeselníkov  v ULIČKE 

REMESIEL bez účastníckeho poplatku, prípadne poskytnutie predajného stánku.  

 ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

P.Č. STÁNOK, PREDAJNÉ MIESTO 

POPLATOK 
 / € / 

     2018 
NÁVRH PRE 
ROK 2019 

1. za prenájom predajného zariadenia do   6m2  /pultový stánok - 26 ks/ 28,00 €   28,00 €   

2. za prenájom predajného zariadenia nad 6m2  /biely  altánok  -  8 ks/ 30,00 €   30,00 €   

3. za prenájom predajného zariadenia                /drevený stánok - 9 ks/ 40,00 €   40,00 €   

4. za prenájom predajného miesta                 /vlastný stánok/ 10,00 € / m2   10,00 € / m2   



 Poplatok za zriadenie požadovaných prípojok k jednotlivým stánkom si hradí každý účastník 
osobitne podľa výšky stanovenej realizátorom prípojok, t. j. Bapos, m. p. Bardejov, ktorý zabezpečí 
všetky požadované prípojky v zmysle požiadaviek v záväznej prihláške. 

 Termín uzávierky podávania žiadosti do Uličky remesiel je najneskôr do 31.7.2019 a úhrada 
poplatkov do 12. 8. 2019. 

 

C.      PREZENTÁCIA VÍN  PARTNERSKÝCH  MIEST  -  „VÍNA PARTNERSKÝCH MIEST  MESTA BARDEJOV“ 
 

Aj v tomto roku plánujeme po kladnej odozve v predchádzajúcom druhom ročníku PREZENTÁCIA VÍN  

PARTNERSKÝCH  MIEST - „VÍNA PARTNERSKÝCH MIEST MESTA BARDEJOV“ v južnej časti  Radničného  námestia v 
 priestore pod lipami realizovať ďalšie pokračovanie tejto, pre návštevníkov Bardejovského jarmoku 
úspešnej akcie.  

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

P.Č. STÁNOK, PREDAJNÉ MIESTO 

POPLATOK 
 / € / 

     2018 
NÁVRH PRE 
ROK 2019 

1. za prenájom predajného zariadenia               /drevený stánok – 6 ks/ 0,00 €   40,00 €   

 

 POZNÁMKA: Pre zlepšenie atraktivity „ULIČKY REMESIEL“, ako aj akcie „PREZENTÁCIA VÍN  PARTNERSKÝCH  

MIEST“, navrhujeme  nákup nových predajných stánkov, ktoré si nebudú vyžadovať nároky na zvýšenú 
inštaláciu a dopravu  /cca 5 ks/, ktoré  by slúžili aj pre iné akcie mesta. Náklady na zakúpenie 5-tich 
predajných stánkov predstavujú čiastku cca 7800,- €. 

 

 

D.     VÝSTAVA  AUTOMOBILOV - AUTOSALÓN 2019 
 

Pre zvýšenie  atraktivity a návštevnosti 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského  
jarmoku pripravujeme realizáciu výstavy osobných i úžitkových motorových  vozidiel  formou tzv. malého 
autosalónu navrhujeme opätovne umiestniť na parkovisku - verejnom priestranstve pred Mestskou  
športovou halou MIER na Ul. Mlynskej v Bardejove. Pre túto výstavu osobných motorových vozidiel 
odporúčame stanoviť tento sadzobník  poplatku za užívanie verejného priestranstva : 

 Poplatok za užívanie verejného priestranstva - výstavu  osobných motorových vozidiel počas konania 
výstavy a jarmoku  v dňoch 23. 8. 2019 - 24. 8. 2019 / piatok - sobota /, t. j. 2 dni  sa stanovuje vo 
výške  2,40  €/m2 a deň. 

 Tento sadzobník je platný výlučne na tomto konkrétnom verejnom priestranstve a v stanovenom 
termíne. 

 Predpokladaný termín uzávierky prihlášok vystavovateľov, na  základe skúseností z predchádzajúcich 
rokov, sa určuje na deň  10.8.2019. 
 
 

 
E.     JARMOČNÝ VLAK 
 

Po kladnej odozve z predchádzajúcich ročníkov návštevníkov  Bardejovského jarmoku opätovne 
navrhujeme pre zvýšenie propagácie,  atraktivity a návštevnosti 668. ročníka historického a 48. ročníka 
novodobého Bardejovského  jarmoku využiť služby OZ Klub historických a koľajových vozidiel /KHKV/ - 
zabezpečenia jazdy historického vlaku „BARDEJOVSKÉHO JARMOČNÉHO VLAKU“ /Košice - Bardejov 
s vyhliadkovými jazdami/.   

 TERMÍN : 24.8.2019 / sobota/.   
 Náklady na zabezpečenie budú predstavovať :  -  1 200,00 €    /motorový/ 

- 3 500,00 €   / parný / 
 



F.     HORNÝ HRAD, HRADOBNÁ PRIEKOPA A AMFITEÁTER 
 

Za predpokladu bezpečného a bezproblémového prístupu navrhujeme zapojiť novo rekonštruované časti 
MPR / „Horný hrad“, hradobná priekopa a amfiteáter/ do programu  Bardejovského jarmoku  / detské 
bábkové predstavenia, sokoliari, ..... / 

 
 
 
 ORGANIZAČNÁ  SKUPINA  
 

PRE ODBORNÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU „BARDKONTAKT  2019“, ULIČKU REMESIEL, PREZENTÁCIU VÍN  
PARTNERSKÝCH MIEST -„VÍNA PARTNERSKÝCH MIEST MESTA BARDEJOV“ A VÝSTAVU AUTOMOBILOV - AUTOSALÓN 2019: 

   ZA MSÚ BARDEJOV  -   zamestnanci  odd. podnikateľskej činnosti  MsÚ Bardejov v zložení : 

Ing. Mikuláš SEREČUN 
Ing. Juraj ŠOLTÉS 

 KOORDINÁCIA  VŠETKÝCH  PODUJATÍ 

  

Mgr. Mikuláš ŠEVČÍK ULIČKA REMESIEL PREZENTÁCIU VÍN  PARTNERSKÝCH MIEST „VÍNA PARTNERSKÝCH MIEST  
MESTA  BARDEJOV“ 

  

 Ing. Jiří BREJNÍK 
 Ing. Štefan PETRÍK 

VÝSTAVA AUTOMOBILOV  -  AUTOSALÓN 2019  

  

Ing. Štefan PETRÍK 
Mgr. Mikuláš ŠEVČÍK 
Ing. Jiří BREJNÍK 

27. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE S  MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU K PROBLEMATIKE 
PAMIATKOVÝCH CENTIER  BARDKONTAKT  2019 

  

Ing. Ondrej  HAVÍR ADMINISTRATÍVNE  ZABEZPEČENIE  PODUJATÍ 
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