
 

  VRBOVSKÝ JARMOK  – 13.10.2018 

TRHOVÝ PORIADOK – POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV JARMOKU 

 

 

1.  Organizátor jarmoku   

Organizátorom  jarmoku  je mesto Vrbové  prostredníctvom organizačného výboru: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Povinnosti organizátora a predávajúcich 

 

Organizátor jarmoku  v dostatočnom predstihu informuje predávajúceho o podmienkach účasti na jarmoku. Predávajúci 

podnikateľ musí organizátorovi na požiadanie predložiť: 

A/    platný živnostenský list alebo výpis z obchodného registra 

 

B/ ostatné povolenia orgánov štátnej správy potrebné k výkonu činnosti /napr. súhlas regionálneho hygienika, doklady 

o nadobudnutí tovaru a podobne/ 

 

Poplatok za predajné miesto je možné uhradiť podľa cenníka: 

Predajné miesto je pridelené podľa poradia platieb a plánu rozmiestnenia stánkov v priestoroch jarmoku - trhu. Platbou 

poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti na Mestskom úrade vo Vrbovom Ul. gen. M.R. Štefánikova 15/4. 

Úhradu bezhotovostným stykom alebo poukážkou organizátor predávajúcemu nepotvrdzuje 

a nezašle ani doklad o pridelení čísla ! 
 

Organizátor záväzne eviduje predávajúceho a pridelí mu miesto až po prijatí prihlášky a dokladu o úhrade 

poplatku za prenajaté predajné miesto. 

 
 

Bezhotovostnú platbu (pošt. poukážkou), resp. bankovým prevodom, realizujte najneskôr do 09.10.2018. 

  

Variabilný symbol:    13102018 

Číslo účtu MsÚ Vrbové:   VÚB banka IBAN SK78 0200 0000 0000 2712 7212  

Platbu v hotovosti :   na Mestskom úrade vo Vrbovom treba uskutočniť v úradných hodinách a to 

    v termíne: od 10.09.2018 – 11.10.2018 

 

 

2.1 Otvorenie jarmoku  

 

Jarmok bude otvorený v jarmočný deň 13.10.2018 o 8.00 hod. Od 6.00 hod. do 8.00 hod. sa v priestore kancelárie 

jarmoku vo vestibule Kúrie M. Beňovského vo Vrbovom  prihlási každý účastník jarmoku a prevezme si číslo stánku 

a miesta, ak tak ešte neurobil. V čase do 8.00 hod. sú predávajúci povinní zaujať miesto pridelené organizátorom 

jarmoku . 

Pozor!  Len do 8.00 hod. budú rezervované predané miesta. Po tomto čase usporiadateľ nezaručuje, že sa tieto 

predané a zaplatené miesta neobsadia inými účastníkmi jarmoku . 

Predávajúci sú povinní zaujať len pridelené miesto, ktoré bude označené na komunikácii číslom. Predávajúci sú povinní 

vo vlastnom záujme uviesť pravdivý rozmer stánku, v opačnom prípade môžu byť presunutí na iné miesto. 

 

 

2.2 Priebeh   jarmoku  

 

V 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 času otvorenia 

jarmoku – do 8.00 hod. je účastník povinný vykonať všetky nevyhnutné práce spojené so zásobovaním a riadnou prevádzkou 

stanoviska, nakoľko v priebehu jarmoku bude vjazd vozidiel do priestoru jarmoku zakázaný. Účastníci ktorí majú zapožičané 

stánky, si tieto preberú podľa čísla prideleného pri prezentácii. 

Každý účastník jarmoku je povinný udržiavať pridelený priestor v čistote a dbať na pokyny usporiadateľskej 

služby. 

Účastníci, ktorým boli zapožičané stánky, sú povinní ich odovzdať po skončení jarmoku v neporušenom stave. 

 

- Poplatok za zapožičanie stánku na deň činí.  A/ plátenný :   10 €  

         B/ plechový so strechou:  5 € 

- Poplatok za prenájom priestoru pre predaj je závislý od druhu tovaru či služieb podľa platného cenníka. 

- Pri predaji z prenajatého stánku od mesta je výsledný poplatok súčtom obidvoch poplatkov (poplatok za stánok + 

poplatok za miesto). 

 

Adresa:    Úradné hodiny: 

 

Mestský úrad    Pondelok:  8.00 - 12.00    13.00 – 15.00 

Ul.gen.M.R. Štefánika 15/4  Streda:  8.00 - 12.00    13.00 – 16.00 

922 03 VRBOVÉ   Piatok:  8.00 - 12.00 
 

č. tel: 033/7350645   odbor výstavby ÚR a ŽP, ktorý je v hlavnej budove 

email: vystavba2@vrbove.sk   hlavnej budove MsÚ na Ul. gen. M.R. Štefánika 

 fax: 033/7792211        15/4, 1. poschodie vľavo 

mailto:vystavba2@vrbove.sk


 

 

2.3 Organizačné pokyny 

 

- Prípojku elektrického prúdu organizátor zabezpečuje iba pre obmedzený počet stánkov s občerstvením, treba 

telefonicky dohodnúť! 

- Pri neúčasti predávajúceho  na jarmoku  uhradené poplatky prepadajú v prospech organizátora. 

- Ukončenie jarmoku sa predpokladá do 16.00 hod. , v prípade nepriaznivého počasia podľa potreby. Do tejto  hodiny je 

zakázaný pohyb motorových vozidiel v priestoroch jarmoku s výnimkou vozidiel zvláštneho určenia. 

 

2.4 Právo kontroly 

 

Organizátor  jarmoku  očakáva korektný prístup predávajúcich, serióznosť a disciplínu, čo predávajúcim a ostatným 

účastníkom oplatí kvalitnou organizáciou podujatia, toto je v záujme organizátora, predávajúcich i všetkých účastníkov 

/návštevníkov/ jarmoku. Organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch riešiť sporné záležitosti počas jarmoku  

spôsobom nad rámec trhového poriadku v zmysle platných VZN mesta Vrbové a zákonov SR. Bude uplatňovať právo 

kontroly /mimo orgánov štátnej správy/ v oblasti: 

 

- čistoty a poriadku 

- predávaného sortimentu, rozmeru a umiestnenia predajných stánkov vo vzťahu k zaplatenému poplatku. 

 

Organizátor nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predávajúcich a ostatných účastníkov  

jarmoku . 

 

2.5  Platnosť trhového poriadku 

 

Tento trhový poriadok schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom VZN č. 4/2013. 

Každý predávajúci sa zaplatením poplatkov a účasťou na Vrbovskom jarmoku  zaväzuje trhový poriadok dodržiavať. 

 

 

Vrbové 06.08.2018                                                            Organizačný výbor jarmoku 

 

Príloha  č.  2 k VZN č. 4/2013 

 

 

C E N N Í K  -  príležitostný trh  - jarmok v meste Vrbové 

miesta v bežných metroch pri konštantnej hĺbke stánku do 2 m – cena v €   

 
KONVERZNÝ KURZ: 1 € = 30,1260 SK 

 

 

 

Poplatok za zapožičanie stánku: 

- plátenný    10,00 €  

- plechový so strechou  5,00 €   

Pripojenie el. prúdu   220 V   7,00 €   /  380 V 10,00 € 

Pri predaji viacerých druhov tovaru v jednom stánku, sa poplatok vypočíta podľa tovaru, pre ktorý je určená 

najväčšia sadzba 

Predvádzanie umeleckých remesiel – bez poplatku 

 

SORTIMENT / PLOCHA v m/ hĺ. 2 m 
3 m 4 m 6 m 8 m 9 m 12 m 

€ € € € € € 

Predaj potravín, občerstvenie, trdelníky, 

langoše 
16 20 24 32 36 - 

Elektronika,  hodiny, autokozmetika 16 20 24 32 36 42 

Textil, odevy, obuv, kožen. gal., kožušiny 16 20 24 32 36 42 

Domáce potreby, železiarstvo 12 16 24 32 36 42 

Drogéria, fotokino, kozmetika, bižutéria 12 16 24 32 36 42 

MG,CD a DVD nosiče, okuliare 12 16 20 24 30 32 

Predaj ovocia a zeleniny, medoviny 8 12 16 20 24 28 

Kvety ,okrasné dreviny, črepníkové rastliny 8 12 16 20 24 28 

Ručné zhotov. domáce výrobky- výšivky, 

drevo, prútie, keramika, obrazy a iné 
8 12 16 20 24 28 

Výr. pre deti, tombola, hračky, balóniky 12 16 24 28 32  

Perníky,  cukrovinky,  pukance, cukrová vata  8 12 16 24 28 32 

Knihy, časopisy, predaj lotérie, reklama 4 8 12 - - - 

Med, jadierka, koreniny, bylinky 4 8 12 - - - 


