MESTO BARDEJOV

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
668. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍKA NOVODOBÉHO
BARDEJOVSKÉHO JARMOKU

SCHVÁLIL :

Ing. Juraj POPJAK

MUDr. Boris HANUŠČAK

predseda organizačného
výboru jarmoku

primátor mesta

V Bardejove 27 02. 2019

PRE USPORIADATEĽOV 668. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO
JARMOKU, JEHO ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A HLADKÝ PRIEBEH PO EKONOMICKEJ A ORGANIZAČNOTECHNICKEJ STRÁNKE, VYDÁVA SA TENTO JEDNOTNÝ
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 668. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO
JARMOKU
ZÁVÄZNÝ PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV JARMOKU.
_________________________________________________________________________________

Čl. I.
ČAS A MIESTO KONANIA JARMOKU

668. ROČNÍK HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍK NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU
1.

AREÁL

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

2.

TERMÍN KONANIA

22. 8. 2019 - 25 .8. 2019.

3.

USPORIADATEĽ

MESTO BARDEJOV

4.

ZÓNY

JARMOČNÝ PREDAJ
ZÁBAVNÉ ZARIADENIA
ULIČKA REMESIEL
VÍNNY TRH PARTNERSKÝCH MIEST
VÝSTAVA AUTOMOBILOV - AUTOSALÓN

Čl. II.
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

1.

Organizačným zabezpečením i priebehom 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku poveruje organizačný výbor usporiadateľ, ktorého pokynmi sú povinní riadiť sa
všetci účastníci jarmoku.
1.1. ZLOŽENIE ORGANIZAČNÉHO VÝBORU JARMOKU:
1.
2.
3.
4.

Ing. Juraj POPJAK
Ing. Mikuláš SEREČUN
Daniela DUDINSKÁ
Mjr. Mgr. Pavol HOPKO

5. Ing. Ivan HOST
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. Miroslav GRUS
Ing. Martin NEMEC
Ing. Martin CHOMA, PhD.
Mgr. Milan HOŠKO
MUDr. Jana ZBYŇOVSKÁ
Marián NOVICKÝ
Ing. Ivan LEŠČIŠIN
Pplk. Ing. Dušan NOVOTNÝ

-

predseda organizačného výboru, prednosta MsÚ Bardejov
podpredseda organizačného výboru, ved. odd. PČ MsÚ Bardejov
sekretárka organizačného výboru, ref. odd. PČ MsÚ Bardejov
člen, Okr. riad. PZ SR v Bardejove, riad. odb. por. polície
člen, Okr. úrad Bardejov, riad. úradu pre cestnú dopr. a pozemné
kom.
člen, vedúci oddelenia výstavby MsÚ Bardejov
člen, vedúci oddelenia daní a poplatkov MsÚ Bardejov
člen, vedúci oddelenia kultúry Msú Bardejov
člen, náčelník Mestskej polície Bardejov
člen, riad. Reg. úradu verejného zdrav. so sídlom v Bardejove
člen, riaditeľ m. p. Bapos Bardejov
člen, vedúci oddelenia vnútorných vecí MsÚ Bardejov
člen, riad. Okr. riad. Hasič. a záchran. zboru Bardejov

1.2. PREDSEDOVIA KOMISIÍ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisia dopravná a technická
Komisia kultúrno-propagačná
Komisia hygienicko-epidemiologická
Komisia poriadková
Komisia organizačná
Komisia požiarno-technická
Komisia pre výber poplatkov
Komisia pre umiestňovanie predajných a zábavných zar.

-

predseda
predseda
predseda
predseda
predseda
predseda
predseda
predseda

1.3. ZLOŽENIE KOMISIÍ
1.3.1. KOMISIA DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ
Anton Popjak
Ing. Stanislav Draganovský
Ing. Ivan Vasilčin
Peter Kučeravý
Ing. Jozef Andrejuv
Mgr. Tibor Holtman

-

predseda komisie
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

-

predseda komisie
člen
člen
člen

1.3.2. KOMISIA KULTÚRNO - PROPAGAČNÁ

1.
2.
3.
4.

Ing. Martin Choma, PhD
Mgr. Jana Fechová
Štefan Hij
Mgr. Ľubomír Baláž

1.3.3. KOMISIA HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ

1.
2.
3.
4.

MUDr. Jana Zbyňovská
MVDr. Jana Rakossyová
Ing. Andrej Goliáš
Ing. Helena Hrozeková

-

predseda komisie
člen
člen
člen

-

predseda komisie
člen
člen
člen

-

predseda komisie
člen
člen
člen
člen
člen

-

predseda komisie
člen
člen
člen

1.3.4. KOMISIA PORIADKOVÁ

1.
2.
3.
4.

Mgr. Milan Hoško
Bc. Pavol Čekan
mjr. Mgr. Ján Lazorčík
Ing. Stanislav Jurčišin

1.3.5. KOMISIA ORGANIZAČNÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Ivan Leščišin
Mgr. Jozef Guliga
Ing. Ján Gajdoš
František Čupeľa
Jana Jaščurová
Lenka Kurtišová

1.3.6. KOMISIA POŽIARNO – TECHNICKÁ

1.
2.
3.
4.

Pplk. Ing. Dušan Novotný
Ing. Jozef Rohaľ
Jozef Kořinek ml.
Pavel Simko

Marián NOVICKÝ
Ing. Martin CHOMA, PhD.
MUDr. Jana ZBYŇOVSKÁ
Mgr. Milan HOŠKO
Ing. Ivan LEŠČIŠIN
Pplk. Ing. Dušan NOVOTNÝ
Ing. Martin NEMEC
Ing. Miroslav GRUS

1.3.7. KOMISIA PRE VÝBER POPLATKOV

1. Ing. Martin Nemec
2. Mária Dercová
3. Daniela Fuňáková

- predseda komisie
- člen
- člen

1.3.8. KOMISIA PRE UMIESTŇOVANIE PREDAJNÝCH ZARIADENÍ A ZÁBAVNÝCH ZARIADENÍ

1.
2.
3.
4.

Ing. Miroslav Grus
Vladislav Kruľák
Milan Klimek
Ing. Vladimír Dušenka

-

predseda komisie
člen
člen
člen

1.4. ÚLOHY KOMISIÍ:
1.4.1. 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.
1.4.2. KOMISIA KULTÚRNO - PROPAGAČNÁ
zodpovedá za celkovú propagáciu jarmoku, program pre spestrenie jarmočných dní a úlohy
podľa pokynov organizačného výboru jarmoku.
1.4.3. KOMISIA HYGIENICKO - EPIDEMIOLOGICKÁ
zodpovedá za zabezpečenie kontroly dodržiavania hygienických predpisov pri predaji a za úlohy
podľa pokynov organizačného výboru jarmoku.
1.4.4. 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.
1.4.5. KOMISIA ORGANIZAČNÁ
zodpovedá za prípravu a organizáciu účasti pozvaných oficiálnych hostí Bardejovského jarmoku,
včítane ubytovania a za úlohy, ktorými ju poverí organizačný výbor jarmoku.
1.4.6. 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.
1.4.7. 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.
1.4.8. KOMISIA PRE UMIESTŇOVANIE PREDAJNÝCH A ZÁBAVNÝCH ZARIADENÍ
zabezpečuje spracovanie zastavovacích 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.

Čl. III.
SPÔSOB ORGANIZÁCIE JARMOKU A PODMIENKY ÚČASTI NA JARMOKU

1.

ORGANIZÁCIA 668. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU :

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Prípravu a priebeh po stránke organizačnej a technicko-materiálnej zabezpečuje organizačný výbor
jarmoku. Plnenie odborných úloh zabezpečuje prostredníctvom príslušných odborných komisií.
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.
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.
Organizácia účasti, pridelenie predajných miest predávajúcich je podmienené záväznou prihláškou k
účasti na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského jarmoku.
Termín uzávierky podávania žiadostí k účasti na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého
Bardejovského jarmoku je do 26.4.2019, termín uzávierky podávania prihlášok do ULIČKY REMESIEL
je do 01.7.2019. Po týchto termínoch môžu byť žiadosti prijaté len v odôvodnených prípadoch,
o ktorých rozhoduje organizátor 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského
jarmoku.
Pridelenie miest na predaj počas 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského
jarmoku 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 , v
zmysle zastavovacieho plánu 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského
jarmoku.
Pridelenie miesta na predaj počas 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku sa záväzne potvrdí uchádzačovi 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 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.
Úhradu poplatku za účasť vykoná uchádzač v záväznom termíne, najneskôr do 10.6.2019 a pre
ULIČKU REMESIEL vykoná do 12.8.2019. Tým uchádzačom, ktorí nedodržia záväzný termín úhrady
bude oznámené zrušenie prideleného miesta na predaj na 668. ročníku historického a 48. ročníku
novodobého Bardejovského jarmoku, resp. v ULIČKE REMESIEL. Uvedené oznámenie bude zaslané do
3 pracovných dní po záväznom termíne úhrady poplatku.
Pre účely organizácie 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku
organizačný výbor považuje za termín úhrady poplatku za účasť na Bardejovskom jarmoku 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.

1.10. Poplatok za pridelené miesto na predaj, ktorý uchádzač o účasť na 668. ročníku historického a 48.
ročníku novodobého Bardejovského jarmoku uhradil po záväznom termíne a ktorému bolo zrušené
pridelenie miesta podľa Čl. IV., bodu 2., p.č. 8., organizátor vráti do 5 pracovných dní. Za 5. deň sa
považuje deň, v ktorom sa uskutočni podanie príkazu na úhradu v peňažnom ústave organizátora.
1.11. Po termíne 10.6.2019 sa uskutoční ďalšie kolo výberu uchádzačov na neobsadené predajné miesta
s lehotami:
a./ pridelenie miest do 20.6.2019,
b./ s oznámením čísla miesta predaja do 01.7.2019,

c./

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.

1.12. 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.
1.13. Schválené TOZ 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku,
Organizačný poriadok, Záväzná žiadosť, všeobecná informácia pre predávajúcich a iné informácie
týkajúce sa jarmoku budú zverejnené na internetovej stránke mesta.
1.14. Pre prípady, že žiadateľ požiadal o dve, resp. viac miest na predaj 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
a s ďalším postupom podľa bodov článku 2.1., organizácie jarmoku.
1.15. „ULIČKA REMESIEL“ - Organizačný výbor si v súlade s príslušnými ustanoveniami organizačného
poriadku jarmoku a platným trhovým poriadkom vyhradzuje právo ohraničiť počet vydaných
povolení vzhľadom na počet predajných stánkov, kapacitu priestoru, v ktorom sa bude akcia konať.
Organizačný výbor si ďalej vyhradzuje právo vybrať remeselníkov aj na základe atraktívnosti
ponúkaného remeselného tovaru spojeného s prípadnou praktickou ukážkou remesla.
2.

Všeobecné podmienky účasti na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského
jarmoku:
2.1.

Účasť na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského jarmoku je možná pri
splnení nasledovných podmienok, a to po:
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
3.

predložení záväznej, úplne a pravdivo vyplnenej žiadosti ( zadaním e-mailovej adresy
účastník vyjadruje svoj súhlas so zaslaním oznámenia o pridelení predajného
miesta, o výške poplatku za účasť na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom
jarmoku a s ďalšou komunikáciou elektronickou formou)
potvrdení o pridelení miesta na predaj organizátorom jarmoku,
zaplatení poplatku za účasť v stanovenej záväznej lehote,
splnení podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti, podľa osobitných predpisov /napr.
zák. č. 455/l99l 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
uhradení finančných záväzkov k Mestu Bardejov.

Kontrola dodržiavania podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na 668. ročníku historického
a 48. ročníku novodobého Bardejovského jarmoku :
3.1.

3.2.

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,
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

Čl. IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY A VÝŠKA ÚČASTNÍCKYCH POPLATKOV

1.

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

1.1. Pre účely určenia výšky účastníckeho poplatku je minimálna hĺbka miesta na predaj 2 m.
1.2. Celková výška účastníckeho poplatku pozostáva :
1.2.1. 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.
1.2.2. z poplatku na krytie nákladov organizátora 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku, v ktorom sú zahrnuté náklady :
1.2.2.1. na čistenie a odvoz TKO,
1.2.2.2. na propagáciu 668. ročníka historického 48. ročníka novodobého Bardejovského
jarmoku,
1.2.2.3. spojené s inštaláciou informačného systému 668. ročníka historického a 48. ročníka
novodobého Bardejovského jarmoku,
1.2.2.4. na telekomunikačné a poštové poplatky,
1.2.2.5. spojené s úkonmi špeciálnych inštitúcií pri zabezpečovaní odborného dozoru
(hasičský a záchranný zbor, úrad verejného zdravotníctva, a pod.),
1.2.2.6. na ostatné organizačné zabezpečenie 668. ročníka historického a 48. ročníka
novodobého Bardejovského jarmoku.
1.3. Poplatok za zábavné zariadenia a hry je za 1 ks zariadenia a dobu trvania jarmoku.
2.

2

Poplatok za sortiment obchodného tovaru, služby, zábavné zariadenia - celkom m / jarmok

P.Č.

1
2

3

SORTIMENT

Textil, odevy, kožušiny, koženky, kožená galantéria, elektronika,
nábytok, obuv
Detský textil, kusový textil, ostatné tovarové skupiny textilu
(ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.),
bytový textil, ( paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod. )
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

LOKALITA / POPLATOK
(€)
UL. DLHÝ RAD,
OSTATNÉ
MLYNSKÁ - ŠH

25,00

28,00

25,00

28,00

25,00

28,00

4

Ostatné nepomenované tovarové skupiny

25,00

28,00

Pohostinské služby
Doplnkové plochy pre umiestnenie ďalších zariadení, napr. stôl
bufetový, reštauračný a pod.

46,00

50,00

5

37,00

40,00

6

Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina

25,00

28,00

185,00

200,00

285,00

300,00

400,00

440,00

§ Veľké atrakcie
(autodróm, veľké hydraulické atrakcie, break dance, extrém, veľké
bobové dráhy a pod.)

575,00

600,00

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

150,00

170,00

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.)
7

§ Ostatné atrakcie
(twister, scat, hali-gali, zvonková dráha, malý autodróm a pod.)

§ Pre zábavné zariadenia a hry ( atrakcie ) umiestnené na Ul.
Komenského je znížená sadzba poplatku o 20 % .
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
Bardejovskom 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. ročníku novodobom Bardejovskom jarmoku.
B. Záujemcom o trhové miesto na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého Bardejovského

8

jarmoku na tzv. „poslednú chvíľu“ (t.j. 3 dni pred začiatkom jarmoku, alebo v priebehu konania
jarmoku), mimo umiestnenia náhradníkov podľa TOZ jarmoku, bude zvýšený poplatok formou tzv.
„expresného umiestnenia“ o 25 %, pokiaľ to dovolia priestorové možnosti.
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. 1,80 x 2,0 = 3,60 m2), pre

výpočet poplatku platí 4,0 m2.

E. Pri predaji viacerých sortimentov v jednom stánku sa berie do výpočtu poplatku najvyššia cena
F. Spôsob úhrady je možné vykonať:

1. prevodným príkazom
2. hotovostne v pokladni MsÚ Bardejov

STORNO POPLATKY:
Zrušenie účasti záväzne prihláseného účastníka na 668. ročníku historického a 48. ročníku novodobého
Bardejovského jarmoku je možné písomnou formou za týchto podmienok:
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§ do 15 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 12.7.2019 vrátane, 15 % z uhradenej sumy prísl. poplatku
sa nevráti.

3.

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.

4.

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

5.

ULIČKA REMESIEL - účastnícky poplatok :
P.Č.

1
2
3
4

POPLATOK
/€/

STÁNOK, PREDAJNÉ MIESTO

za prenájom predajného zariadenia do 6m2
za prenájom predajného zariadenia nad 6m2
za prenájom predajného zariadenia
za prenájom predajného miesta

( pultový stánok )
( biely altánok )
( drevený stánok )
( vlastný stánok )

28,00 €
30,00 €
40,00 €
10,00 €/m2

5.1. 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.
6.

Pre prípady osobitného zreteľa a výnimočných okolností
účastníckeho poplatku až do výšky 50% z pôvodnej sadzby.

môže organizačný výbor priznať zníženie

Čl. V.
PREDAJNÁ DOBA
1.

Slávnostné otvorenie 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku sa
uskutoční dňa 22. augusta 2019 o 17.00 hod. na Radničnom námestí.

2.

Predajná doba počas trvania 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku:
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

22. 8. 2019
23. 8. 2019
24. 8. 2019
25. 8. 2019

8.00
8.00
8.00
8.00

-

21.00 hod.
21.00 hod.
21.00 hod.
18.00 hod.

2.1. 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.
2.2. Zábavné zariadenia, kolotoče, varieté a pod :
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

22. 8. 2019
23. 8. 2019
24. 8. 2019
25. 8. 2019

8.00
8.00
8.00
8.00

-

23.00 hod.
23.00 hod.
23.00 hod.
23.00 hod.

Čl. VI.
POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV JARMOKU

1.

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 a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku
a ostatnými podmienkami pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

2.

Dodržiavať trhový poriadok príležitostného výročného trhu - 668. ročníka historického a 48. ročníka
novodobého Bardejovského jarmoku.

3.

Na príležitostnom výročnom trhu - 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého Bardejovskom
jarmoku sa môžu predávať všetky výrobky, produkty, tovary a poskytovať služby, ktoré sú predmetom
podnikania právnických a fyzických osôb a ich predaj alebo poskytovanie služieb nie je v rozpore so
všeobecne platnými právnymi predpismi.
3.1. PREDÁVAJÚCI SÚ POVINNÍ DODRŽIAVAŤ :
3.1.1. VZN mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku,
3.1.2. Organizačný poriadok 668. Historického a 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku,
3.1.3. zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3.1.4. zákon NR SR číslo 152/l995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
3.1.5. Potravinový kódex SR,
3.1.6. zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti SR v znení neskorších predpisov
3.1.7. zákon NR SR 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR č. 372/1990
o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
3.1.8. zákon č. 178/l998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov.
3.1.9. vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
3.1.10. zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov,
3.1.11. zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
3.2. PREDÁVAJÚCI SÚ ĎALEJ POVINNÍ :
3.2.1. dodržiavať trhový poriadok a ostatné podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na príležitostnom výročnom trhu 668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku
3.2.2. na vhodnom a viditeľnom mieste označiť svoje predajné zariadenie, kde musí byť uvedené Obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť predajného
zariadenia. Tieto údaje zároveň slúžia pre uplatnenie reklamácie, v zmysle zákona NR SR č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR č 372/1990 Z.z.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3.2.3. mať doklad o nadobudnutí tovaru.
3.2.4. vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby.
3.2.5. vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak
reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu,
3.2.6. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
3.2.7. udržiavať prenajaté miesto v čistote a po skončení predaja ho ponechať čisté a upratané
a zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob pre odpadky z prevádzky.
3.2.8. dodržiavať verejný poriadok
3.2.9. mať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

4.
5.

Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby po zahájení jarmoku neboli prekážky
v priestoroch kúpy a predaja, t.j. musí sa realizovať pred začiatkom a po skončení predajnej doby.
Vjazd motorových vozidiel do areálu jarmoku bude povolený len vozidlám, ktoré budú označené
symbolom „Pv“ a „Ps“

6.

Orgány policajného zboru a mestskej polície budú zabezpečovať nepretržitú inšpekciu v priestoroch
jarmoku, avšak ochranu tovaru v stánkoch pred odcudzením vo večerných hodinách si zabezpečuje
vlastník individuálne.

7.

Účastník jarmoku predávajúci požívatiny je povinný dodržiavať hygienické požiadavky v zmysle všeobecne
platných hygienických predpisov a osobitných pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva regionálneho hygienika v Bardejove, zabezpečiť najmä prívod vody, el. energie a napojenie na kanál.

8.

Účastník jarmoku nesmie svojvoľne realizovať výstavbu predajného stánku alebo iným spôsobom zabrať
verejné priestranstvo bez príslušného súhlasu dopravnej a technickej komisie organizačného výboru.
Výstavbu stánku je povinný vykonať do 22.8.2019 do 08.00 hodiny. Ich likvidáciu, ako aj likvidáciu
pomocného zariadenia z priestorov jarmoku, sú povinní vykonať najneskôr do pondelka 26.8.2019 do
12.00 hodiny .

9. Účastníci jarmoku sú povinní dodržiavať verejný poriadok, čistotu a hygienu.
10. Pravidelný odvoz odpadu bude pre všetky zúčastnené podnikateľské subjekty zabezpečovať firma Ekobard,
a.s., Bardejov.
11. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny stanovené v organizačnom poriadku a nariadenia vydané
pred i počas konania jarmoku organizačným výborom i jeho komisiami.

Ing. Juraj POPJAK
predseda organizačného výboru jarmoku

MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor mesta

PRÍLOHA : 1. Žiadosť o vydanie povolenia k účasti na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom

jarmoku - predajné stánky
2. Žiadosť o vydanie povolenia k účasti na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom

jarmoku - zábavné zariadenia a atrakcie
3. Žiadosť o vydanie povolenia k účasti na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom

jarmoku - Ulička remesiel
4. Čestné vyhlásenie
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

PRÍLOHA č. 1
OBCHODNÝ NÁZOV FIRMY:
IČO :

DIČ :

ŽIADATEĽ:
DÁTUM NARODENIA FYZICKEJ OSOBY:
OBCHODNÝ NÁZOV FIRMY:
ADRESA

-

ULICA :

ČÍSLO :

MESTO , OBEC :

PSČ :

DAŇOVÝ KÓD ELEKTR. REGISTRAČNEJ POKLADNICE

TELEFÓN :

E-MAIL:

MESTSKÝ ÚRAD BARDEJOV
Oddelenie podnikateľských činností
Radničné námestie č. 16
085 01 BARDEJOV

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA K ÚČASTI NA 668. HISTORICKOM A 48. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM
JARMOKU KONANÉHO V DŇOCH 22. 8. - 25. 8. 2019

Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom
poriadku Vás žiadam o vydanie povolenia účasti na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom jarmoku:
SORTIMENT PREDAJA :

ROZMERY PREDAJNÉHO
STÁNKU ( M )
P. Č.
ŠÍRKA

HĹBKA

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE STÁNKOV
EL. PRÍPOJKA
ÁNO

NIE

VODOVODNÁ
PRÍPOJKA
ÁNO
NIE

KANALIZAČNÁ
PRÍPOJKA
ÁNO
NIE

POZNÁMKA

STÁNOKČ. 1
STÁNOKČ. 2
STÁNOK Č. 3
POTREBA PLOCHY PRE UMIESTNENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA , NAPR. STÔL REŠTAURAČNÝ, BUFETOVÝ A POD.

V .......................................

dňa: ................................

2

m.

.........................................................................
pečiatka a podpis žiadateľa

ŽIADATEĽ JE POVINNÝ K ŽIADOSTI PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY V ZÁVISLOSTI OD MIESTA, SORTIMENTU A OPRÁVNENOSTI
K PREDAJU:
FOTOKÓPIU STRANY OZNAČENEJ AKO ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU Z KNIHY ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE, NA KTOREJ
JE ZAZNAMENANÉ PRIDELENIE DAŇOVÉHO KÓDU POKLADNICE ALEBO ČESTNÉ VYHLÁSENIE S UVEDENÍM USTANOVENÍ OSOBITNÉHO
PREDPISU, PODĽA KTORÉHO ŽIADATEĽ NIE JE POVINNÝ NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ
POKLADNICU.
SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ UVEDENÝCH ÚDAJOV PRE REGISTRÁCIU K ÚČASTI NA 668. HISTORICKOM A 48.
NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU VRÁTANE STORNOVACÍCH PODMIENOK A SÚHLASÍM S NIMI.
ZADANÍM E- MAILOVEJ ADRESY VYJADRUJEM SVOJ SÚHLAS SO ZASLANÍM OZNÁMENIA O PRIDELENÍ PREDAJNÉHO MIESTA A O VÝŠKE
POPLATKU ZA ÚČASŤ NA 668. HISTORICKOM A 48. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU ELEKTRONICKOU FORMOU

PRÍLOHA č. 2
OBCHODNÝ NÁZOV FIRMY:
IČO :

DIČ :

ŽIADATEĽ:
DÁTUM NARODENIA FYZICKEJ OSOBY:
OBCHODNÝ NÁZOV FIRMY:
ADRESA

-

ULICA :

ČÍSLO :

MESTO , OBEC :

PSČ :

DAŇOVÝ KÓD ELEKTR. REGISTRAČNEJ POKLADNICE

TELEFÓN :

E-MAIL:

MESTSKÝ ÚRAD BARDEJOV
Oddelenie podnikateľských činností
Radničné námestie č. 16
085 01 BARDEJOV

VEC:

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA K ÚČASTI NA 668. HISTORICKOM A 48. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM
JARMOKU KONANÉHO V DŇOCH 22. 8. - 25. 8. 2019

Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom
poriadku Vás žiadam o vydanie povolenia účasti na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom jarmoku:
SORTIMENT PREDAJA :

DRUH ZÁBAVNÉHO
ZARIADENIA

POČET

PLOCHA
2
/M /

EL.
PRÍPOJKA
ÁNO

V .......................................

dňa: ................................

NIE

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE
VODOVODNÁ
PRÍPOJKA
ÁNO

NIE

KANALIZAČNÁ
PRÍPOJKA
ÁNO

POZNÁMKA

NIE

.........................................................................
pečiatka a podpis žiadateľa

ŽIADATEĽ JE POVINNÝ K ŽIADOSTI PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY V ZÁVISLOSTI OD MIESTA, SORTIMENTU A OPRÁVNENOSTI
K PREDAJU:
FOTOKÓPIU STRANY OZNAČENEJ AKO ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU Z KNIHY ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE, NA KTOREJ
JE ZAZNAMENANÉ PRIDELENIE DAŇOVÉHO KÓDU POKLADNICE ALEBO ČESTNÉ VYHLÁSENIE S UVEDENÍM USTANOVENÍ OSOBITNÉHO
PREDPISU, PODĽA KTORÉHO ŽIADATEĽ NIE JE POVINNÝ NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ
POKLADNICU.
SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ UVEDENÝCH ÚDAJOV PRE REGISTRÁCIU K ÚČASTI NA 668. HISTORICKOM A 48.
NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU VRÁTANE STORNOVACÍCH PODMIENOK A SÚHLASÍM S NIMI.
ZADANÍM E- MAILOVEJ ADRESY VYJADRUJEM SVOJ SÚHLAS SO ZASLANÍM OZNÁMENIA O PRIDELENÍ PREDAJNÉHO MIESTA A O VÝŠKE
POPLATKU ZA ÚČASŤ NA 668. HISTORICKOM A 48. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU ELEKTRONICKOU FORMOU.

PRÍLOHA č. 3
OBCHODNÝ NÁZOV FIRMY:
IČO :

DIČ :

ŽIADATEĽ:
DÁTUM NARODENIA FYZICKEJ OSOBY:
OBCHODNÝ NÁZOV FIRMY:
ADRESA

-

ULICA :

ČÍSLO :

MESTO , OBEC :

PSČ :

DAŇOVÝ KÓD ELEKTR. REGISTRAČNEJ POKLADNICE

TELEFÓN :

E-MAIL:

MESTSKÝ ÚRAD BARDEJOV
Oddelenie podnikateľských činností
Radničné námestie č. 16
085 01 BARDEJOV
VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA K ÚČASTI NA 668. HISTORICKOM A 48. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM
JARMOKU KONANÉHO V DŇOCH 22. 8. - 25. 8. 2019

Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom
poriadku Vás žiadam o vydanie povolenia účasti na 668. historickom a 48. novodobom Bardejovskom jarmoku ULIČKA REMESIEL:

SORTIMENT PREDAJA :

PREDAJNÝ STÁNOK.

POPLATOK
/€/

PULTOVÝ

(2m x 1m)

28,00

ALTÁNOK

(3m x 3m)

30,00

ÁNO

ÁNO

DREVENÝ STÁNOK(1,5m x 3m)

40,00

VLASTNÝ

10,00 € / m

(...... x ...... )

NIE

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE
STÁNKOV
EL. PRÍPOJKA 220 V

2

POZNÁMKA

NIE

MAX. ŠÍRKA STÁNKU - 4 m

POČET PULTOV, ALTÁNKOV A STÁNKOV JE OBMEDZENÝ A NEBUDE MOŽNÉ VYHOVIEŤ VŠETKÝM ZÁUJEMCOM. Z TOHTO DÔVODU VÁS
ŽIADAME, ABY STE V ŽIADOSTI UVIEDLI AJ NÁHRADNÝ VARIANT - ROZMER VLASTNÉHO STÁNKU (MAX. ŠÍRKA STÁNKU - 4 m).

V .......................................

dňa: ................................

....................................................................
pečiatka a podpis žiadateľa

ŽIADATEĽ JE POVINNÝ K ŽIADOSTI PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY V ZÁVISLOSTI OD MIESTA, SORTIMENTU A OPRÁVNENOSTI
K PREDAJU:
FOTOKÓPIU STRANY OZNAČENEJ AKO ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU Z KNIHY ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE, NA KTOREJ
JE ZAZNAMENANÉ PRIDELENIE DAŇOVÉHO KÓDU POKLADNICE ALEBO ČESTNÉ VYHLÁSENIE S UVEDENÍM USTANOVENÍ OSOBITNÉHO
PREDPISU, PODĽA KTORÉHO ŽIADATEĽ NIE JE POVINNÝ NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ
POKLADNICU.
SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ UVEDENÝCH ÚDAJOV PRE REGISTRÁCIU K ÚČASTI NA 668. HISTORICKOM A 48.
NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU VRÁTANE STORNOVACÍCH PODMIENOK A SÚHLASÍM S NIMI.
ZÁVÄZNOU PODMIENKOU ÚČASTI NA AKCII "ULIČKA REMESIEL" JE PRAKTICKÁ UKÁŽKA VÝROBY ĽUDOVOUMELECKÝCH
VÝROBKOV. BEZ SPLNENIA TEJTO PODMIENKY NIE JE DO "ULIČKY REMESIEL" PRÍPUSTNÉ UMIESTNENIE SUBJEKTU VYKONÁVAJÚCEHO
IBA KOMERČNÝ PREDAJ ALEBO SPROSTREDKOVANIE PREDAJA TÝCHTO VÝROBKOV.
V PRÍPADE, ŽE NIE JE MOŽNÉ NA JARMOKU TECHNICKY ZREALIZOVAŤ UKÁŽKU VÁŠHO REMESLA, POŽADUJEME OD VÁS K PRIHLÁŠKE
DOLOŽIŤ A ZASLAŤ FOTODOKUMENTÁCIU DOKAZUJÚCU, ŽE STE VÝROBCOM PREDAJNÉHO TOVARU VO VAŠOM STÁNKU.
POČET PULTOV, ALTÁNKOV A DREVENÝCH STÁNKOV JE OBMEDZENÝ. STÁNKY SÚ TYPIZOVANÉ A ZABEZPEČUJE ICH MSÚ BARDEJOV ZA
JEDNORÁZOVÝ POPLATOK. VNÚTORNÉ VYBAVENIE STÁNKU PRE PREDAJ SI ZABEZPEČUJE KAŽDÝ ÚČASTNÍK NA VLASTNÉ NÁKLADY.
ZADANÍM E- MAILOVEJ ADRESY VYJADRUJEM SVOJ SÚHLAS SO ZASLANÍM OZNÁMENIA O PRIDELENÍ PREDAJNÉHO MIESTA A O VÝŠKE
POPLATKU ZA ÚČASŤ NA 668. HISTORICKOM A 48. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU - ULIČKA REMESIEL ELEKTRONICKOU
FORMOU

PRÍLOHA č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona 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 nemám povinnosť používať
elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým
zdravotným postihnutím).
*/ nehodiace sa prečiarknite

V Bardejove, dňa .................................

..............................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

....................................................
podpis žiadateľa

PRÍLOHA č. 5

K spis. č.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI:
MENO, PRIEZVISKO :
ADRESA -

ULICA :

ČÍSLO :

MESTO , OBEC :

PSČ :

OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA:
DÁTUM NARODENIA:
RODNÉ ČÍSLO:
E-MAIL:

TELEFÓN :

PREVÁDZKOVATEĽ, KTORÉMU SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ ÚDAJE: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16,

:
ÚČELY SPRACOVANIA
:
PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY :
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
:
KONTAKTNÉ ÚDAJE NA ZODPOVEDNÚ OSOBU

085 01 Bardejov
zodpovedna.osoba@bardejov.sk
Účasť na príležitostnom trhu
Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
nebude
do doby pominutia účelu

Svojím podpisom na žiadosti dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich
osobných údajov pre vyššie uvedený účel. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Súhlas
môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže
poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv
a povinností.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň
ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať.
PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

-

-

súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese Prevádzkovateľa.
Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
právo na prenosnosť údajov.
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu
na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100
zákona č.: 18/2018 Z. z.

V ................................ dňa .................
____________________
podpis
Vybavuje :
Podpis :
..................................................
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s

' +421544862172
www.bardejov.sk
Číslo účtu.:

e-mail :
meno.priezvisko@bardejov.sk
IČO: 00321842
DIČ: 2020 622923
IBAN:
SK27 0200 0000 0040 7123 8356

