Organizačný poriadok
pre usporiadanie 27. Martinského jarmoku v Holíči
Názov akcie:

27. Martinský jarmok v Holíči

Termín konania:

11. 11. 2017

Miesto konania:

Námestie mieru, Námestie sv. Martina a
Hviezdoslavova ulica v Holíči

Usporiadateľ:
Správca:

Mesto Holíč
SMM Holíč s.r.o.

Účastníci:

Fyzické osoby, právnické osoby, osoby oprávnené na
podnikanie v obchodnej činnosti.

V súlade so zákonom NR SR č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov , so Všeobecne záväzným nariadením
mesta Holíč č. 73/2011 o trhovom poriadku trhoviska a príležitostných trhov v meste Holíč a
Všeobecne záväzným nariadením mesta Holíč č. 88/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (čl. XIV vydáva Mesto Holíč
organizačný
poriadok, ktorý slúži pre potreby organizačno-technického a finančného
zabezpečenia usporiadania 27. Martinského jarmoku v Holíči ( ďalej len „jarmok“).

I.
Úvodné ustanovenie
Tento organizačný poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb na jarmoku pre
právnické a fyzické osoby, oprávnené na podnikanie v obchodnej činnosti a ktoré na jarmoku
predávajú a poskytujú služby (ďalej účastníci jarmoku).
Organizačným zabezpečením, riadením príprav a priebehu
organizačný výbor v tomto zložení:

jarmoku usporiadateľ poveruje

Viceprimátor, prednosta úradu, zamestnanci oddelenia kultúry a športu, zamestnanci
SMM Holíč, s.r.o., zástupca MsP, zástupca finančného oddelenia a zástupca
oddelenia
výstavby a životného prostredia.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo pridelenia miest na predaj a ich rozmiestnenie podľa
sortimentu tovaru a poskytovaných služieb.

II.
Predajná doba
Účastníci jarmoku vykonajú technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie predaja pred
otvorením jarmoku. Stanovuje sa nasledovná predajná doba :
sobota : 11. 11. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.
Prevádzkový čas účastníkov jarmoku poskytujúcich služby ( kolotoče, atrakcie, strelnice a pod.)
sa stanovuje, max. do 22°°hod.
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III.
Podmienky predaja na jarmoku
1.

Pre pridelenie miesta na umiestnenie stánku je účastník jarmoku povinný:

-

predložiť doklad o oprávnení na podnikanie ( výpis z obchodného alebo živnostenského
registra), príp. iné povolenie vydané štátnymi orgánmi v zmysle zákona č. 105/1995 Z.z. v
odbore podnikania,

-

predložiť fotokópiu strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení zákonu
č.289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

-

zaplatiť poplatok za prenájom verejného priestranstva (za predajné miesto).

2.

Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch , ktoré si účastníci zabezpečujú sami, na vlastné
náklady.

3.

Predajné stánky musia byť esteticky upravené a na viditeľnom mieste označené
- názvom organizácie, firmy (adresa) so sortimentnou náplňou
- menom a priezviskom zodpovedného vedúceho stánku (adresa)
- predávaný tovar musí byť označený cenovkou.

4.

Pri predaji sú účastníci povinní dodržiavať všetky zákonné ustanovenia týkajúce sa predaja.

5.

Predávajúci požívatín musia mať kladné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.

6.

Každý účastník

7.

Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí osoba zodpovedná za predaj v stánku na danom
predajnom mieste priebežne počas prevádzky; po ukončení predaja - dôkladnu očistu
predajného miesta a uloženie odpadkov do vopred určených a k tomu účelu pripravených
PE vriec.

8.

Odvoz smetí, odpadkov, vyčistenie verejných priestranstiev zabezpečí firma SMM Holíč s.r.o.

jarmoku je povinný

rešpektovať platné hygienické predpisy.

9. Likvidáciu stánkov, ako aj pomocného zariadenia z priestoru jarmoku musia
jarmoku ukončiť najneskôr do dvoch hodín od skončenia jarmoku.

účastníci

IV.
Poplatky
1.

Poplatky za prenájom predajného miesta a za prenájom verejného priestranstva za účelom
poskytovania služieb ( kolotoče, lunaparky, a iné atrakcie ) platia účastníci jarmoku firme
SMM Holíč s.r.o., ktorá je zmluvným nájomcom verejného priestranstva .
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Predajné miesto je verejné priestranstvo určené na predaj v jarmočnom stánku. Rozmer
jedného predajného miesta je 3 m x 2 m.

3.

Poplatok za prenájom verejného priestranstva pri usporiadaní Martinského jarmoku je
za bežné predajné miesto 25,- € s DPH
za miesto na občerstvenie 45,- € s DPH
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4.

Poplatok za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za každý aj začatý
m2 a každý aj začatý deň (najviac 7 po sebe idúcich dní) je 0,07 € s DPH za 1 m2
verejného priestoru.

5. Účastníci
jarmoku , ktorí budú žiadať o pripojenie elektriny predložia
zoznam
spotrebičov s udaním inštalovaného výkonu a doklad o revízii a kontrole
elektrických
spotrebičov podľa STN 331610. Za pripojenie a odber elektrickej energie
na
predajnom mieste je stanovená sadzba 5,- € s DPH/deň (prípadne podľa skutočne
spotrebovanej
energie nameranej elektromerom vynásobenou aktuálnou dodávateľskou cenou za KWh).

V.
Povinnosti účastníkov jarmokov
1.

Účastník jarmoku je povinný:
- označiť predajné mesto obchodným menom a sídlom
- menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť predajného zariadenia
- potvrdením o prenájme s vyznačením čísla
- používať elektronickú registračnú pokladnicu
- zreteľné označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou.

Ostatné povinnosti pri predaji na trhových miestach sú upravené v §11 zák.č.178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov.
2.

Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby po otvorení jarmoku neboli
prekážky v komunikačnom priestore (musí sa vykonať minimálne polhodinu pred začiatkom
predajnej doby ).

3.

Účastník jarmoku predávajúci požívatiny je povinný dodržiavať hygienické požiadavky
v zmysle všeobecne platných hygienických predpisov a osobitných pokynov príslušného
(podľa bydliska) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

4. Stráženie stánkov a tovaru v nich počas predaja a v ostatnom čase si zabezpečuje každý
účastník individuálne na vlastné náklady.
5.

Účastník jarmoku je povinný
dodržiavať pokyny stanovené v organizačnom poriadku
a nariadenia vydané pred i počas konania jarmoku organizačným výborom.

VI.
Záverečné ustanovenie
1.

Predajné miesto sa rezervuje len do 8:00 h. Pri nedodržaní uvedenej doby nemá účastník
nárok na vrátenie poplatku, ale má nárok na náhradné predajné miesto pokiaľ bude voľne.

2.

Za nedodržanie všeobecne záväzných platných predpisov SR a Mesta Holíč, nariadení
organizačného výboru, bude účastník vylúčený z jarmoku bez nároku na vrátenie poplatku.

3.

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017

Rastislav CALETKA
predseda organizačného výboru
zástupca primátora mesta Holíč
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