
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 

NEMŠOVSKÉHO JARMOKU KONANÉHO V DŇOCH 12.– 13.8.2022 

 

1. Miesto konania:              Nemšová, Ul. Školská 506/18 – Športový areál NTS 

2. Usporiadateľ jarmoku:              Mestský úrad Nemšová v spolupráci s Verejno      

                                                          prospešnými službami, m.p.o. Nemšová a Mestským  

                                                          podnikom služieb                         

3. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:  

a) prevodným príkazom od 25.07.2022 na základe telefonického dohovoru  

    IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202  

    BIC: SUBASKBX  

    Konštantný symbol: číslo rozhodnutia  

    Variabilný symbol: 16  

    Doplňujúce údaje: priezvisko, meno 

    Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 10.augusta 2022.  

    Kópiu dokladu o úhrade ( bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly      

    stánkov v deň jarmoku. 

            b) osobne od 01.08.2022 na Mestskom úrade v Nemšovej 

V prípade uhrádzania poplatku v deň konania jarmoku je výška poplatku dvojnásobná.  

Usporiadateľ 

• neposkytuje z uvedených poplatkov žiadne zľavy ( ZŤP, dôchodcova a pod..),  

• si vyhradzuje právo znovu prideliť už zakúpené predajné miesto, ak pôvodný 

záujemca nezrušil účasť ani nezaujal (neobsadil) zakúpené miesto do 8.00 hod v deň 

konania jarmoku, 

Poplatok nie je možné uhradiť len na 1 deň. Oznamujeme všetkým, ktorí písomne alebo 

emailom zaslali žiadosť o pridelenie predajného miesta na Nemšovský jarmok 2022, že na 

základne týchto žiadostí nie je automatické pridelenie predajného miesta.  

MESTO MÁ VÝHRADNÉ PRÁVO  URČENIA A ROZMIESTNENIA 

STÁNKOV. 

Mapku s pridelenými číslami predajných miest doručí  predávajúcim usporiadateľ najneskôr 

do 11.8.2022.  

Kupujúci si môže kúpiť predajné miesto pre svoju živnosť na základne živnostenského 

oprávnenia a fotokópie strany  - ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice resp. 

ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží čestné vyhlásenie 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). Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, obec povolenie na 

zriadenie trhového miesta nevydá. Stánky s občerstvením sú prideľované výberom.  




