
ORGANIZA ČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV  

NEMŠOVSKÉHO JARMOKU 2015 
 
1. Miesto konania:   Nemšová, Ul. Janka Palu, Mierové námestie,  

Ul. Sklárska, Ul. Vážska 
2. Usporiadateľ jarmoku :  Mestský úrad Nemšová a Verejnoprospešné  

                                    služby, m.p.o. Nemšová 
3. Prideľovanie miest:   od 6.7.2015 na Mestskom úrade v Nemšovej počas  

   pracovnej doby, kanc. č. 104 
4. Poplatky: V zmysle VZN č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6 /2012, príloha č. 2   

 
za 1bežný meter prednej hrany stánku na 2 dni 
- občerstvenie, burčiak       25,- € 
- potraviny, nápoje balené      20,- € 

 
- obuv, textil, priemyselný tovar, kuchynský tovar,    

plasty, nábytok, bižutéria, hračky, umelé kvety    12,- € 
 

- predávajúci občania  
s trvalým pobytom v Nemšovej      7,- € 

 
- remeselnícke výrobky bez ukážky ich výroby do 4m       

         8,- € 
            za každý ďalší meter        20,- € 
 

- remeselnícke výrobky, ak sa predvádza ich výroba do 4m   zdarma   
za každý ďalší meter       10,- € 

 
      Poplatky za pripojenie na odber elektrickej energie: 

- čapované nápoje       17,- €   
- tepelne upravované mäsové a iné výrobky    24,- € 
- iné (cukrová vata, pukance)      10,- € 

 
V prípade uhrádzania poplatku v deň konania jarmoku ja výška vstupného dvojnásobná. 
 
Usporiadateľ neposkytuje z uvedených poplatkov žiadne zľavy (ZŤP, dôchodcovia 
a pod.) Usporiadateľ si vyhradzuje právo znovu prideliť  už zakúpené  predajné 
miesto, ak pôvodný záujemca nezrušil účasť ani nezaujal zakúpené miesto do 9.00 
hod .  

5. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:   
a) prevodným príkazom na číslo účtu 25124 202/0200 VÚB Trenčín 

IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 
BIC: SUBASKBX 
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: 15 
Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, číslo miesta (napr. A 35-40) 
Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 7.8.2015 



Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly 
stánkov v deň jarmoku. 

b) v hotovosti na Mestskom úrade v Nemšovej podľa orientačného plánu jarmoku  
Účastníci jarmoku po zaplatení poplatku obdržia doklad o zaplatení – potvrdenku 
s vyznačením miesta. 

6. Poplatok  nie je možné uhradiť len na 1 deň. 
 
7.  Výstavbu a montáž stánkov, resp. zariadení je možné realizovať výlučne na miestach 

tomu určených. Dňa 13.8. od 19,00. hod. do 22,00 hod. – len občerstvenie pri KC 
Nemšovanka, dňa 14.8. a 15.8. v čase od 5,00 hod. do 8,00 hod., Ul. Janka Palu, Mierové 
námestie, Ul Sklárska a Ul. Vážska.  Likvidácia stánkov musí byť ukončená najneskôr 
15.8. do 14,00 hod. s výnimkou občerstvovacích stánkov a atrakcií. Účastníci jarmoku sú 
povinní dodržiavať pokyny členov organizačného štábu Nemšovského jarmoku 2015. 

8. Pohyb vozidiel po jarmočisku je možný v čase podľa bodu 7.  
9. Rozmiestnenie predajných stánkov a jednotlivých atrakcií je určené usporiadateľmi a je 

pre každého účastníka jarmoku záväzné. Zakazuje sa svojvoľne bez povolenia zaberať 
verejné priestranstvo v inej lokalite počas konania jarmoku.  

10. Stojany s vystaveným tovarom môžu byť umiestnené len v priestoroch predajného 
stánku, t. j. po hranicu, ktorú tvorí   predná časť predajného stánku.  

11. stánku musí byť viditeľný názov prevádzky a sídlo firmy alebo podnikateľa. Tovary 
musia byť označené cenovkami ! 

12. Právnické a fyzické osoby predávajúce potravinárske výrobky musia dodržiavať 
hygienické a ostatné osobitné predpisy a zodpovedajú za zdravotnú nezávadnosť 
predávaného tovaru. Pracovníci, u ktorých sa to vyžaduje, musia mať pri sebe zdravotné 
preukazy. Účastníci jarmoku predávajúci potraviny musia mať doklad o ich pôvode. Ak 
ich vyrábajú sami, musia mať rozhodnutie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti a 
štátneho zdravotného dozoru o výrobnej a zdravotnej nezávadnosti ponúkaných potravín.  

13. Udržiavanie poriadku v okolí stánku, ako aj jeho ochranu si zabezpečujú 
predávajúci sami. Čistotu okolia stánku po ukončení jarmoku kontrolujú organizátori, 
okolie musí byť upratané od obalov z tovaru a ostatného odpadu. Predávajúci sú povinní 
zabezpečiť svoje stánky a zariadenia tak, aby nedošlo k požiaru, škode na majetku alebo 
ublíženiu na zdraví účastníkov jarmoku. 

14. V  prípade nedodržania organizačných pokynov usporiadateľov Nemšovského 
jarmoku, resp. tohto organizačného usmernenia môže byť uložená pokuta v zmysle 
VZN č. 6 /2012, príslušný účastník jarmoku môže byť vykázaný z priestorov 
jarmoku a v budúcnosti  mu  nebude  povolený  vstup  na  jarmok.  

 
 
 
          Mesto Nemšová 
                   usporiadateľ 
 
 
 
 
 
V prípade nejasností sa informujte na Mestskom úrade Nemšová, oddelení životného 
prostredia a kultúry  č. t.  032 / 65 09 619, VPS m.p.o. Nemšová 032/ 65 98 422 

 
 


