Pokyny pre účastníkov Ondrejského jarmoku v Želiezovciach 22. - 23.11. 2019
1. Vyhradený areál jarmoku: ul. Petőfiho a Schubertova.
2. Organizačné a vecné úlohy spojené s usporiadaním jarmoku zabezpečuje riaditeľstvo jarmoku so sídlom na Mestskom úrade
v Želiezovciach č. dverí. 4 na prízemí.
3. Na Ondrejskom jarmoku môžu predávať a poskytovať služby fyzické a právnické osoby v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.
z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením č.1/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Želiezovce a trhovom poriadku pre príležitostné trhy s
dočasným stanovišťom.
4. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri konaní Ondrejského jarmoku sa určuje podľa VZN č. 3/2016 schváleného
MsZ v Želiezovciach dňa 05.05.2016 uznesením č. 45/2016 nasledovne:
občerstvenie:
knihy, kazety, CD,DVD, časopisy:
priemyselný a ostatný tovar:
vlastné výrobky všetkého druhu:

25,00 €
6,60 €
15,00 €
4,00 €

za bežný meter - 2 dni
za bežný meter - 2 dni
za bežný meter - 2 dni
za bežný meter – 2 dni

Každý účastník Ondrejského jarmoku je povinný zakúpiť si predajné miesto na dva dni.
5. Poplatky možno zaplatiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu, prípadne v pokladni MsÚ denne od 7:30 do 15:00 hod. počas
pracovných dní.
6. Pre účastníkov jarmoku, ktorí nemajú stánok/tekv. semiačka, balóniky a pod. / a neobsadia viac ako 1 bežný meter je umožnený
voľný pohyb. Títo sú povinní zakúpiť si jeden bežný meter na deň. Povolenie je označené ako „Voľný pohyb“
7. Vopred zaplatené miesta v termíne do 31. októbra 2019 budú rezervované. Po tomto termíne je možné uhradiť poplatky len
v hotovosti do pokladne MsÚ. Po tomto termíne rezervácia neuhradeného miesta prepadá.
8. Na elektrickú energiu budú zapojené len stánky s občerstvením, ktoré to vopred uvedú na prihlášku spolu
s požadovaným príkonom. Poplatok za elektrickú energiu sa hradí vopred spolu s poplatkom za predajné miesto.
9. Zakúpené miesto je viazané na účastníka jarmoku, na ktorého bolo vystavené povolenie a potvrdenie o zaplatení poplatku,
ktoré platia len spolu.
10. Umiestňovanie stánkov na vyznačených miestach sa povoľuje v týždni konania jarmoku a to vo štvrtok od 12.00 hodiny, kedy
sa uzavrie areál pre verejnú dopravu. Stánky musia byť zásobené a pripravené na predaj najneskôr v piatok do 10.00 hodiny
v opačnom prípade bude miesto predané inému záujemcovi.
11. Všetky stánky musia byť označené menom majiteľa, resp. zodpovedného vedúceho.
12. Odstránenie stánkov musí byť zabezpečené v sobotu do 22.00 hodiny.
13. Účastníci jarmoku sú povinní v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať pokyny organizátorov jarmoku, ktorí budú viditeľne
označení.
14. Účastníkovi, ktorý bude predávať bez povolenia a zaplatenia poplatku bude uložená pokuta a bude vykázaný z miesta jarmoku.
15. Účastníci jarmoku sú povinní udržiavať poriadok v okolí stánkov a na likvidáciu odpadov používať osadené smetné nádoby.
16. Účastník jarmoku má právo pred začatím jarmoku písomne zrušiť svoju objednávku za nasledovných podmienok:
- v čase do 20 kalendárnych dní pred začatím jarmoku 25% uhradeného poplatku prepadá v prospech mesta a 75% sa vráti
účastníkovi
- v čase do 7 kalendárnych dní pred začatím jarmoku 50% uhradeného poplatku prepadá v prospech mesta a 50% sa vráti
účastníkovi
- v čase do 2 kalendárne dni pred začatím jarmoku 75% uhradeného poplatku prepadá v prospech mesta a 25% sa vráti
účastníkovi
Pri neúčasti podnikateľa na jarmoku, ktorý písomne nezrušil svoju objednávku najmenej 2 dni pred začatím jarmoku, uhradené
poplatky prepadnú mestu v plnej výške.
17.
Predajný čas:
Štvrtok od 13.00 hod. do 21.00 hod
Piatok od 08.00 hod. do 21.00 hod
Sobota od 08.00 hod. do 21.00 hod.

Ing. Ondrej Juhász v. r.
primátor mesta

