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Staroturiansky jarmok – 14. a 15. jún 2019 

XXXXVVIIIIII..  rrooččnnííkk  
TRHOVÝ PORIADOK - POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV JARMOKU 

PRED TÝM, AKO SA ROZHODNETE K ÚČASTI,                                                  
POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY! 

 
1. Organizátor jarmoku 

            Organizátorom jarmoku je mesto Stará Turá. 

Organizačný výbor:  

1. Ing. Iveta PETROVIČOVÁ – riaditeľka   5.   Anna OSLAYOVÁ    

2. Ing. Marek MIKLOVIČ     6.   Mgr. Miroslav KRČ 

3. Bc. Eva ADÁMKOVÁ     7.   Juraj STRAKA   

4. Ing. Jana VRÁBLOVÁ     8.   Ing. Ľubomír MÁLEK  
    

 

 

2. Zákonné povinnosti  prevádzkovateľov ambulantného predaja: 
 
 
1. pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa na hromadných akciách ( hudobných festivaloch )  zriaďujú 
trhové miesta. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste vydáva obec podľa § 3 ods.1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom 
podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov, pričom je nutné splniť podmienky podľa § 3 
ods. 3 až 5 v spojení s § 10  tohto právneho predpisu. 
 
2. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v prípade prevádzkovania ambulantného predaja 
(ak nemá právoplatné rozhodnutie pre ambulantný predaj občerstvenia ) je povinná podľa § 52 ods. 1 
písm. b) a e) v spojitosti s § 13 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z. požiadať príslušný regionálny úrad verejného 
zdravotníctva ( RÚVZ ) o vydanie rozhodnutia k prevádzkovaniu a schválenie prevádzkového poriadku 
(predkladanie a schvaľovanie prevádzkového poriadku je len v prípade prípravy alebo predaja občerstvenia 
formou pokrmov, vrátane rýchleho alebo nápojov, 
 
3. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba k žiadosti ( podľa bodu 2) doloží : kópiu 
živnostenského listu ( alebo výpisu z obchodného registra), prevádzkový poriadok (v prípade prípravy  alebo 
predaja pokrmov alebo nápojov).  
4. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ( prevádzkovateľ potravinárskeho podniku ), ak má 
právoplatné rozhodnutie pre ambulantný predaj, je povinná podľa § 6 zákona č.152/1995 Z.z o potravinách 
v znení neskorších predpisov ohlásiť podnikateľskú činnosť podľa miesta konania akcie v deň začatia 
konania orgánu potravinového dozoru ( v prípade prípravy a predaja pokrmov alebo nápojov príslušnému 
RÚVZ ( RÚVZ v Trenčíne), v prípade predaja balených potravín príslušnej regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe). 
 
5. Pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov prevádzkovateľ ambulantného predaja 
musí zamestnávať osoby so zdravotnou spôsobilosťou a odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods.11  
zák.č.355/2007 Z.z  a  podľa § 22 vyhl. MZ SR č 585/2008 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení. 
 
6. Podľa zákona č. 178/1998 Z.Z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov, majú obce na finančnú správu zasielať Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie trhového 
miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Preto je nutné, aby každý predajca 
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o povolenie na predpísanom tlačive požiadal. (K žiadosti je nutné predložiť fotokópiu zo záznamu daňového 
úradu – Pridelenie a zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice). 
 
7. Každý predajca pri predaji občerstvenia (alkoholické a nealkoholické nápoje, jedlo) zabezpečí tento 
predaj do obalov vyrobených z prírodných materiálov, ktoré budú likvidované ako bioodpad, kde sa 
rozložia na kompost. Možnosťou je i prípadné využitie zálohovaných nádob a pohárov. Zakazuje sa 
používanie jednorazových plastových výrobkov! 
 

3. Organizácia jarmoku 

Sídlo  riaditeľstva jarmoku: Dom kultúry Javorina, Ul. gen. M. R.  Štefánika 378 

 Organizátor jarmoku v dostatočnom predstihu informuje predávajúceho o podmienkach účasti na 
jarmoku. Predávajúci podnikateľ musí organizátorovi na požiadanie predložiť : 

  a) platné oprávnenie k podnikateľskej činnosti, 

  b) ostatné povolenia orgánov štátnej správy potrebné k výkonu činnosti. 

 Predávajúci je povinný splniť aj  ďalšie podmienky potrebné k výkonu činnosti, ktoré  vyplývajú z dotknutých 
právnych predpisov. 

Poplatok za predajné miesto podľa cenníka  (v prílohe) je možné uhradiť: 

a.) prevodným príkazom do VÚB, a. s., pobočka Stará Turá: 

IBAN: SK67 0200 0000 0000 20622202 (č. účtu: 20622202/ 0200),  Variabilný symbol (VS): dátum  
narodenia predávajúceho (napr. 5.2.1950: VS 05021950), 

b.) platbou poštovou poukážkou, platbou v hotovosti alebo platobnou kartou v Mestskom úrade  Stará Turá, 

c.) úhradou v hotovosti v deň jarmoku v sídle riaditeľstva jarmoku (Dom kultúry Javorina) 

Úhradu bezhotovostným stykom alebo poukážkou nepotvrdzujeme ! 

Pri všetkých troch spôsoboch úhrady je predajné miesto prideľované podľa poradia platieb a plánu 
rozmiestnenia stánkov v priestoroch mesta. Organizátor záväzne eviduje predávajúceho až po úhrade 
poplatku za prenajaté predajné miesto  na celú dobu trvania jarmoku (2 dni) 14. a 15. 6. 2019 ! 

Predávajúci si zakupuje predajné miesto iba pre svoju vlastnú potrebu ! V prípade zistenia predaja 
prenajatého miesta predajcom inému predajcovi bude obidvom  uložená  pokuta po 30 €  + nový 
predajca si splní náležitosti voči organizátorovi  (prihláška, poplatky). 

Bezhotovostnú platbu realizujte najneskôr do 7. 6. 2019 !!! 
Predajná doba:   14. 6. 2019 (piatok) od 8. 00 do 19. 00 hod., občerstvenie v tržnici do 24. 00 hod., 
     15 .6. 2019 (sobota) od 8. 00 do 18. 00 hod.  
    

Predávajúci opustí predajné miesto každý deň  do 1 hodiny po ukončení predaja!!! 

V  piatok od 5.00 hod. do 8.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 8.00  sa v sídle riaditeľstva jarmoku v Dome 
kultúry Javorina Stará Turá prihlási každý nový účastník jarmoku. Predávajúci sú povinní zaujať pridelené 
miesto oba dni do 8.00 hod.  

Predávajúci dostane  tabuľku s číslom a menom predávajúceho, rozmermi zaplateného miesta a ďalšími 
údajmi zálohovanú na:  a.) 5 €  – vlastný stánok, b.)  15 € – prenajatý stánok. Tabuľku je povinný vyvesiť na 
dobre viditeľnom mieste. Tabuľky sú farebne rozlíšené. 

Predávajúci sú povinní zaujať len pridelené miesto, ktoré bude na komunikácii vyznačené 
prideleným číslom. Predávajúci sú povinní vo vlastnom záujme uviesť pravdivý rozmer stánku,                     
v opačnom prípade budú pokutovaní, prípadne i presunutí na iné miesto. 

4.  Priebeh jarmoku 

V každý  jarmočný deň v dobe od 8.00 hod. sa uzavrie pre dopravu priestor jarmoku. Vytvorí sa pešia 
zóna so zákazom vjazdu všetkých vozidiel s výnimkou vozidiel zvláštneho určenia. Do začiatku predaja v 
každom jarmočnom dni, t. j. do 8.00 hod. je účastník povinný vykonať všetky nevyhnutné práce spojené so 
zásobovaním a riadnou prevádzkou stánku, nakoľko v priebehu jarmoku bude vjazd vozidiel do priestoru 
jarmoku zakázaný. Účastníci, ktorí majú zapožičané stánky, si tieto preberú podľa čísla prideleného pri 
prezentácii. 
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 Ukončenie predaja  bude v piatok o 19,00 hod. a v sobotu o 18.00 hod., v stánkoch  s občerstvením 
v priestore tržnice je v piatok predĺžená prevádzka do 24.00 hod. Po tomto čase bude povolený vjazd 
zásobovacím vozidlám do priestoru jarmoku a bude možná  manipulácia s tovarom a stánkami.  

Účastníci, ktorým boli prenajaté stánky, sú povinní ich odovzdať vždy 1 hodinu po skončení predajnej doby 
usporiadateľskej službe. 

a) poplatok za prenájom stánku počas jarmoku ( 2 dni)   je  20 €  (stánok 2x2 m s pultom),  

b) poplatok za prenájom priestoru pre predaj je závislý od druhu tovaru či služieb podľa 
 platného cenníka v prílohe, 

c) pri predaji z prenajatého stánku je výsledný poplatok súčtom obidvoch poplatkov.  

5. Organizačné pokyny 

Žiadateľ o pripojenie elektrickej energie je povinný  riadiť sa  „Pripojovacími podmienkami ...“, ktoré  
sú súčasťou  tohto trhového poriadku ! 

Predávajúcim, ktorí žiadali o prípojku el. prúdu (pripojenie variča, chladničky a pod.) je zabezpečené 
pripojenie iba v priestore tržnice. Pre pokladňu prípojku nezabezpečujeme. Všetky spotrebiče, ktoré 
majú byť pripojené, musia mať platnú revíznu správu, v opačnom prípade nebudú pripojení.                           
Za individuálnu prípojku el. energie k predajnému stánku, spĺňajúcu bezpečnostné normy, zodpovedá 
jej vlastník (užívateľ). 

Majiteľ zariadenia technickej zábavnej činnosti, atrakcie (kolotoč, autodrom, strelnica, manéž,...) je 
povinný predložiť sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje aktuálne 
osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou osobou alebo o skúške 
vykonanej revíznym technikom. 

Pri výpočte poplatku za predajné miesto s požiadavkou na prípojku el. prúdu sa k poplatku za 
predajné miesto pripočíta aj cena spotreby elektrickej energie na základe vyplneného tlačiva 
„Požiadavka na pripojenie elektrického spotrebiča“, v ktorom je uvedená aj celkový príkon v kW.    
Cena 1 kWh je 0,5 €. Organizátor si vyhradzuje právo kontroly správnosti údajov na tlačive „Požiadavka na 
pripojenie elektrického spotrebiča“ počas trvania jarmoku. V prípade zistenia nesprávne uvedených údajov 
bude  predajcovi uložená  pokuta minimálne vo výške 30 €. 

Vo výnimočných prípadoch je možné stánok s občerstvením napojiť na el. energiu v predvečer jarmoku            
(t. j. 13.6.2019) do 19.00 hod., napojenie treba vopred nahlásiť a uhradiť poplatok  15 € . 

Zdroj pitnej vody je k dispozícii v tržnici. 

Za účelom udržovania čistoty predajných miest dostane  predávajúci igelitové vrece na odpadky. Pri 
stánkoch s občerstvením v priestore tržnice sú predajcovia povinní zabezpečiť si ochranný podklad 
pod stánkom i vo svojom predajnom priestore (napr. kartónové obaly), z dôvodu zamedzenia 
výrazného znečistenia verejných priestorov napr. olejmi. 

Parkovanie vozidiel za stánkami iba v nevyhnutnom prípade  po dohode s usporiadateľom  
s nasledovnými poplatkami:  osobné auto alebo príves – 7 € / 1 deň a dodávka –   13 € / 1deň. 

 Autá v priestore jarmoku, porušujúce platnú legislatívu, budú zabezpečené blokovacím zariadením. 

Ukončenie  predaja  na jarmoku nahlási  predávajúci usporiadateľovi.  Usporiadateľ skontroluje poriadok 
a čistotu na trhovom mieste a prebratie miesta označí na tabuľke. Zálohu za tabuľku si predávajúci 
vyzdvihne na riaditeľstve jarmoku v piatok alebo sobotu najneskôr 1 hodinu po ukončení jarmoku. Záloha, 
ktorú si účastník nevyzdvihol včas prepadne v prospech organizátora. 

Každý účastník jarmoku  je povinný udržiavať pridelený priestor                               
v čistote, dbať pokynov mestskej polície a  usporiadateľskej služby! 

6. Storno poplatky 
 

Zrušenie účasti (iba písomnou formou) Storno poplatok 

   - do 9. 6.  2019 (vrátane)   20 % z uhradenej sumy 

   - od 10. 6. do 13. 6. 2019 (vrátane)  50 % z uhradenej sumy 

   - v deň konania jarmoku                        100 %  z uhradenej sumy 
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7.  Právo kontroly 

Organizátor jarmoku očakáva korektný prístup predávajúcich, serióznosť a disciplínu, čo 
predávajúcim a návštevníkom jarmoku oplatí kvalitnou organizáciou podujatia.  Toto je v záujme 
organizátora, predávajúcich i všetkých návštevníkov jarmoku. Organizátor si vyhradzuje v odôvodnených 
prípadoch riešiť sporné záležitosti počas jarmoku spôsobom nad rámec tohto trhového poriadku v zmysle 
platných VZN mesta Stará Turá a zákonov SR. Bude uplatňovať právo kontroly (mimo orgánov štátnej správy) 
v oblasti : 

a) čistoty a poriadku, 

b) bezpečnosti a dodržiavania protipožiarnych predpisov 

c) predávaného sortimentu, rozmeru a umiestnenia predajnej plochy vo vzťahu k zaplatenému poplatku, 

d) dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, 

e) predajcovia hudobných nosičov sú povinní pri verejnej produkcii (propagácii) preukázať sa dokladom o 
zaplatení  poplatku pre SOZA a Slovgram v zmysle platných predpisov. 

Organizátor nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov 
jarmoku. 

Kontrolný orgán jarmoku - mestská polícia - je oprávnený za porušenie spomínaných ustanovení (trhového 
poriadku a VZN) uložiť blokovú pokutu do výšky 30 €, v odôvodnených a závažných prípadoch je 
oprávnený vykázať účastníka  z jarmoku. 

8. Platnosť trhového poriadku 

Tento trhový poriadok schválilo  Mestského zastupiteľstvo  Stará Turá dňa 25. apríla 2019 uznesením                 
č. 28-IV/2019 a je platný počas konania XXVIII. ročníka Staroturianskeho jarmoku v dňoch 14. a 15. júna                                      
2019. Každý predávajúci sa podaním podpísanej  prihlášky a zaplatením poplatkov na Staroturianskom 
jarmoku zaväzuje tento trhový poriadok dodržiavať. 

 

Stará Turá,  26. apríla 2019    
 
      
 
 
             Ing. Iveta Petrovičová 

                riaditeľka Staroturianskeho jarmoku  

 

 
Kontakty:  

Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá 

Tel: 032 7461627, 032 7461616, 032 7461635,  Fax: 032 776 4276 

E-mail: anna.oslayova@staratura.sk, marek.miklovic@staratura.sk, iveta.petrovicova@staratura.sk 

Trhový poriadok a prihláška  na www.staratura.sk  
 
Úradné hodiny pre zabezpečovanie jarmoku: Pondelok 8.00 -  15.00 hod.   

                                               Streda          8.00 -  16.00 hod.                
                                               Piatok           8.00  - 14.00 hod.                    

 

Osobné návštevy k vybaveniu miesta realizujeme do 7. 6. 2019.                                        
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