MESTO ILAVA
Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Základné informácie a organizačné pokyny
Remeselné trhy „Na ľudovú nôtu“ 2021

Dátum konania : 21.8.2021 (sobota)
Miesto konania : Mierové námestie Ilava
Cena za predajné miesto: 1m bežné predajné miesto 7,50 € ( 1 m šírka x 2 m hĺbka)
Remeselníci majú výnimku podľa VZN č. 10/2019 časť C bod.10.:
10. Oslobodenie od dane: c) za užívanie verejného priestranstva do 6 m2 pre remeselníkov, ktorí
prezentujú svoju prácu a sú umiestnení v sekcii určenej pre remeselníkov počas konania jarmoku.
V prípade záujmu o umiestnenie stánku vo väčšej dĺžke než 3 metre, remeselník každý ďalší začatý
meter uhrádza podľa riadneho poplatku.

Platba za predajné miesto: v prípade presiahnutia 6m2 predajcovi pošleme inštrukcie
k platbe bankovým prevodom s prideleným variabilným symbolom.
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 čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve,
‐ alebo čestné prehlásenie 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 – daňového kódu ERP alebo kód pokladnice e‐kasa klient (PEKK), t.j. kód
virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo kód on‐line registračnej pokladnice (ORP),
pridelený daňovým úradom

‐ Predávajúci, ktorí nie sú povinní používať na evidenciu tržieb elektronickú pokladnicu
(ERP) alebo pokladnicu e‐kasa klient (PEKK) predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením
príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z., že nie je povinný na evidenciu tržieb použív
ať elektronickú pokladnicu (nemôže byť fotokópia, ale podpísané, preto čestné
vyhlásenie je potrebné poslať poštou, resp. osobne).

D) Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením)
Kupujúci, 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 nie je možné doručiť ako
mailovú prílohu).

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie
trhového miesta na predaj nevydá.

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.
V prípade potreby pripojenia na elektrické vedenie je toto potrebné
vopred nahlásiť. Je zakázané svojvoľné pripojenie sa!

Každý vstupujúci predajca v dňoch predajných trhoch 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 vstup na trhovisko v čase konania remeselných trhov.
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