Bartolomejský jarmok 2019
Dátum konania :

23.8. – 24.8.2019 (piatok, sobota)

Spôsob prideľovania miest : na základe osobného zakúpenia miesta
Dátum začatia predaja miest: bude upresnený minimálne 10 dní pred začiatkom predaja
Kedy: - osobne, prvý deň predaja sa budú miesta predávať celý deň od 7.00hod.–
15.00hod.
následný predaj vždy vo štvrtok od 7.00hod-11.30hod.
- n a ú čet : v mesiaci august, vždy vo štvrtok, najneskôr 10 dní pred začiatkom
jarmoku a za podmienok, že finančné prostriedky budú pripísané na účet mesta
najneskôr 5 dní pred začiatkom jarmoku.
Kde: MsÚ Ilava, Mierové nám.16/31, prízemie
Počet kupovaných miest: každý záujemca o predajné miesto môže okrem miesta pre
seba, zakúpiť ešte maximálne jednému ďalšiemu záujemcovi predajné miesto, len na
základe potrebných predložených dokladov.
Spôsob prideľovania miest : -výberom na základe kladných skúseností a spokojnosti
kupujúcich s
predajcami
-podľa kapacitných možnosti mesta v zmysle odberu el.energie
-predajcovia pre občerstvenie sú pozývaní výberom usporiadateľa
Mesto má výhradné právo výberu , určenia a rozmiestnenia všetkých druhov stánkov.
Doklady potrebné k zakúpeniu miesta:
A) živnostenské oprávnenie – živnostenský list, výpis z obchodného registra
- alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
- alebo čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú
jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve,
- alebo čestného vyhlásenia o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou podľa autorského zákona
B) Doklad o vlastníctve alebo prenájme poľnohospodárskej pôdy alebo lesa, na
ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť
C) fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu

pokladnice.
- Predavajúci, ktorí nie sú povinní používať pokladnicu :
- predloží obci čestné vyhlásené s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008
Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný
na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné
vyhlásenie je potrebné poslať poštou, resp. osobne).
D) Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením)

Ak predávajúci nepredlož í takéto doklady, mesto povolenie na
zriadenie
trhového miest a na predaj nevydá.
Cena za predajné miesto:

1m bežné predajné miesto 15,00 €
1m občerstvenie
25,00 € + spotreba el.energie
(záloha 20€ za predajné
miesto)
1m stoly k občerstveniu
5.00€
Oznamujeme predajcom, že aj v čase dovolenky sa predajné miesta budú naďalej
predávať každý štvrtok.
UPOZORNENIE: Všetky potrebné informácie ku konaniu Bartolomejského jarmoku
a predaju predajných miest sú poskytnuté v týchto pokynoch.
Umiestnenie osobných motorových vozidiel:
- bežný predajca t.j. spotrebný tovar, oblečenie, obuv a pod., môže mať
umiestnené osobné motorové vozidlo, len ak má zakúpené predajné miesto viac
ako 5m.
- remeselníci – nemôžu mať osobné motorové vozidlo umiestnené za stánkom
-remeselníci sú pozvaní podľa výberu usporiadateľa
- vybraní remeselníci, platia zálohu 20€ za
rezerváciu za účasť na jarmoku. Ak najneskôr 7 dní
pred jamokom nenahlásia svoju neúčasť, záloha sa
nevráti.

Je zakázané svojvoľné pripájanie sa k odberu elektrickej energie.
Každý vstupujúci predajca v dňoch jarmoku je povinný sa preukázať :
1. povolenkou vydanou pri zakúpení si predajného miesta
2. dokladom o zaplatení za predajné miesto

Bez predloženia týchto dokladov, nie je možný v čase konania
jarmoku vstup na jarmočnisko.
FMO 12.06.2019

