
Organizačné pokyny v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Bánovce nad Bebravou č. 101/2021 

 
 
1. Miesto konania:  
Bánovce nad Bebravou: Mestský park 17.7.2021 
 
2. Organizátor jarmoku:  
Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce 
nad Bebravou 
 
3. Pridelenie predajného miesta bude zabezpečené : 

• po zaplatení poplatku za prenájom predajného miesta a po identifikácii platby 
na strane organizátora s možnosťou vybrať si situovanie predajného miesta 
v závislosti od voľných kapacít 

• organizátor akceptuje požadované miesto uvedené v prihláške (ak nebude 
obsadené), pokiaľ predajca neuvedie v prihláške číslo stánku, toto mu bude 
pridelené organizátorom 

• voľné a obsadené kapacity budú priebežne aktualizované na web 
stránke www.kulturabn.sk 

• pri vstupe do areálu jarmoku je predávajúci povinný identifikovať sa dokladom 
o zaplatení za prenájom predajného miesta, pričom mu bude vydané označenie 
s číslom predajného stánku 

 
UPOZORNENIE: Prihlášky, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené v stanovenom 
termíne na adresu MsKS (emailom, poštou, osobne), budú vybavované prednostne. 
Prihlášky, v ktorých budú chýbať požadované údaje a tie, ktoré boli predajcom zaslané 
na Mestský úrad, budú vybavované následne 
 
4. Spôsob platby: 
 - platba je možná v hotovosti v kancelárii Mestského kultúrneho strediska na ul. J. 
Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou od 21. 06. 2021 alebo 
prostredníctvom internet bankingu na základe vystavenej faktúry. Bankové 
spojenie: IBAN SK71 0200 0000 0043 4574 0192, BIC: SUBASKBX. 
Ako variabilný symbol je NUTNÉ uviesť číslo zálohovej faktúry – 
v prípade nezadania týchto údajov bude platba 
neidentifikovateľná a teda neakceptovaná. 
Možnosť odhlásenia a vrátenia poplatku vo výške 50% zo zaplatenej sumy 
je možné len do 05. 07. 2021. Po tomto termíne nebudeme akceptovať 
vrátenie poplatku za predajné miesto.  
5. V prípade predaja tovaru bez zakúpenia predajného miesta alebo neuhradení 
poplatku za verejné priestranstvo pri umiestnení dopravného prostriedku pri 
predajnom mieste, bude uložená bloková pokuta s dorubením príslušného poplatku. 
 
6. Trhový poriadok mesta Bánovce nad Bebravou, ktorý upravuje podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, bude zverejnený v mieste 
konania jarmoku. 
 
7. Predajný stánok, resp. iné zariadenia možno umiestniť v priestore jarmoku podľa 
pokynov usporiadateľa od soboty  17. 07. 2021 od 7.00 h po zaplatení nájomného 

http://www.kulturabn.sk/


za prenajatú plochu slúžiacu na predaj, resp. na poskytovanie služieb a po 
identifikácii predávajúceho pri vstupe do areálu jarmoku. 
 
8. Zariadenia atrakcií a lunaparkov možno umiestniť v priestore jarmoku najskôr 
v štvrtok 15. 07. 2021. 
 
9. Predajná doba v predajných stánkoch počas jarmoku sa povoľuje nasledovne: 
- s o b o t a  17. 07. 2021 - od 8.00 h do 20.00 h 
 
Predajná doba v stánkoch s občerstvením sa povoľuje nasledovne : 
- s o b o t a   17. 07. 2021 - od 8.00 h do 20.00 h 
 
Prevádzková doba atrakcií a lunaparkov sa povoľuje nasledovne : 
- piatok, sobota, nedeľa   16. - 18. 07. 2021 od 8.00 h do 20.00 h 
 
Prevádzkovatelia atrakcií a lunaparkov, resp. ďalší účastníci jarmoku, sú povinní 
prerušiť alebo podstatne stlmiť svoju sprievodnú hudobnú produkciu podľa pokynov 
organizátora. 
 
10. Organizátor jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu 
kedykoľvek v priebehu jarmoku zmeniť ak si to vyžiada všeobecný záujem. Taktiež si 
organizátor vyhradzuje právo na zmenu predajného miesta zo závažných dôvodov. 
 
11. Zúčastnení podnikatelia, organizácie, ktorí obdržali povolenie na predaj sú povinní 
postaviť si svoje stánky a zariadenia na vlastné náklady výhradne na mieste 
určenom usporiadateľom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im 
organizátor neumožní predávať tovar alebo vykonávať činnosť. 
 
12. Predávajúci je povinný dodržať predpísané rozostupy medzi jednotlivými stánkami 
rôznych predávajúcich. Predávajúci nesmie pred svoj stánok umiestňovať prídavné 
vešiaky, čím by zväčšil plochu predaja a zamedzil priechodnosť ulice. 
 
13. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne 
pripravené do 8.00 h. Zásobovanie stánkov počas predajnej doby cez areál jarmoku 
nebude dovolené pre veľký pohyb ľudí. Napojenie na siete si zabezpečuje majiteľ 
(prevádzkovateľ) vlastnými prostriedkami podľa usmernení od organizátora, ak to 
umožnia miestne podmienky.  
 
16. Predávajúci berie na zodpovednosť stav elektrických spotrebičov a riziká s tým 
spojené. 
 
17. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku predajnej 
doby boli komunikačné priestory pre kupujúcich voľné a bez prekážok. 
 
18. Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu tvorbu cien v súlade s platnými 
predpismi. Každý tovar musí byť označený cenou. Podnikatelia a organizácie musia 
mať v stánkoch u svojich zodpovedných zástupcov potrebné doklady, oprávňujúce ich 
k obchodnej činnosti. 
 
Osobitne upozorňujeme predajcov potravinárskych výrobkov a plodín, úžitkovej 
keramiky, detských hračiek a bižutérie, drogistického tovaru, kozmetiky a pod., aby si 



zabezpečili včas potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto výrobkov, 
atesty alebo iné potrebné doklady osvedčujúce hygienickú, resp. inú nezávadnosť 
ponúkaných tovarov verejnosti. 
 
Osoby, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz 
alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať ich na požiadanie 
oprávnených orgánov. 
Inak sú podnikatelia a organizácie povinní dodržiavať ustanovenia právnych predpisov 
vzťahujúce sa na predmet ich podnikania. 
 
Nájomné miesta budú očíslované a vyznačené, jedno miesto má rozmer 3 x 3 m, každý 
ďalší meter sa uhrádza ako nové nájomné miesto. 
 
19. Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky a 
zariadenia tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na 
zdraví ich samotných alebo iných osôb. 
 
20. Stánky si zabezpečuje každý účastník samostatne, organizátor nezodpovedá za ich 
prípadné odcudzenie, poškodenie alebo premiestenie. 
 
21. Nepriaznivé počasie počas jarmoku predávajúci znášajú ako vlastné riziko 
a poplatky za nájom im nebudú vrátené. 
 
22. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie, 
poistenie a pod. si zabezpečujú podnikatelia a organizácie na vlastný náklad a 
zodpovednosť. 
 
23. Po ukončení jarmočného predaja v sobotu 17. 07. 2021 sú povinní všetci majitelia 
(prevádzkovatelia) stánkov a zariadení, s výnimkou atrakcií a lunaparkov, opustiť 
pridelené priestory najneskôr do 21.00 h. Predtým však sú povinní tieto priestory 
vyčistiť. 
 
24. Poriadkovú službu budú nepretržite zabezpečovať príslušníci Mestskej polície 
v Bánovciach nad Bebravou v súčinnosti so štátnou políciou a organizátorom. 
Predávajúci je povinný riadiť sa pokynmi týchto orgánov a organizátorov, ktorí budú 
viditeľne označení. 
 
25. Predajcovia občerstvenia sú povinní zabezpečiť predajné miesto pred znečistením 
pri príprave jedál. V prípade nedodržania nariadenia im bude uložená pokuta za 
neupratanie miesta vo výške 30,- € na vyčistenie danej plochy. 
 
26. Pokuty za nedodržanie organizačných pokynov je oprávnený vyberať správca 
trhoviska za:  

• nepovolené zabratie plochy 
• nedovolené parkovanie 
• znečistenie predajného miesta 

 
 


