Mesto Poprad
oddelenie kultúry, CR a prezentácie mesta
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

ORGANIZAČNÉ POKYNY
pre účastníkov

Vianočných trhov
Názov akcie:
Termín akcie:
Čas:
Miesto konania:
Zameranie:
Usporiadateľ:
Oficiálne otvorenie:
Ukončenie jarmoku:

Vianočné trhy v Poprade
16. – 18. december 2021
10.00 – 21.00 hod.
Poprad, Námestie sv. Egídia
Predaj remeselných výrobkov a výrobkov s vianočnou
tematikou
Mesto Poprad
16. decembra 2021 /štvrtok/ o 10.00 hod.
18. decembra 2021 /sobota/ o 21.00 hod.
I.
Registrácia

REGISTRÁCIA bude prebiehať v budove kina Tatran – zadný vchod na Námestí sv. Egídia, kde
bude predajcom vydaná ,,ÚČASTNÍCKA KARTA“ s uvedením zóny a čísla stánku. Registrácia sa
uskutoční v prvý deň konania podujatia t.j. 16. decembra 2021 (štvrtok) od 06:00 hod.
Vjazd vozidiel na Námestie sv. Egídia bude umožnený hliadkou MsP po preukázaní povolenia
na prejazd motorového vozidla, ktoré účastník obdrží e-mailom pred začatím jarmoku.
II.
Podmienky účasti na jarmoku
1. Uprednostňujeme bohatý predajný a vystavovaný sortiment výrobkov s charakterom
slovenskej ľudovo – umeleckej a remeselnej výroby. Výrobky iného charakteru musia
byť zamerané na vianočné motívy.
2. Podmienkou účasti je vlastný predajný stánok, resp. stôl (dĺžka max. 6 m). Predajné
stánky musia byť estetické, vyzdobené vo vianočnej tematike a na viditeľnom mieste
označené ,,ÚČASTNÍCKOU KARTOU“, ktorú vydá účastníkovi usporiadateľ pri
registrácii.
3. Správca príležitostného trhu stanoví rozmiestnenie predajných plôch. Presné
umiestnenie predajného stánku bude určené pri registrácii.
4. Žiadame predajcov, aby sa na jarmoku zúčastnili počas všetkých dní stanovenej doby
trvania jarmoku. V prípade, ak predajca ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym
ukončením resp. nezaháji účasť v prvý deň jarmoku stráca nárok na predajné miesto
na tradičnom vianočnom jarmoku v Poprade v budúcnosti.
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5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na predĺženie predajného času v prípade
mimoriadnej situácie – veľký počet návštevníkov.
6. Predajcovia občerstvovacích stánkov sú povinní používať len EKO inventár (EKO
poháre, EKO taniere a misky, EKO príbory). Plastový inventár (jednorazové poháre,
taniere, misky a príbory sú zakázané). V prípade, že usporiadateľ na mieste zistí
porušenie tejto povinnosti, predajca okamžite stráca povolenie na predaj a musí
predajné miesto opustiť bez nároku na vrátenie poplatku za predajné miesto.
7. Predajcovia občerstvovacích stánkov sú povinní mať v predajnom stánku funkčný
prenosný hasiaci prístroj, pre prípad vzniknutia požiaru.
8. Predajcovia občerstvovacích stánkov musia zabezpečiť, aby mastné škvrny spôsobené
prípravou jedál nezostávali na dlažbe námestia (je potrebné dlažbu pred prípravou
jedál ochrániť zbernou nádobou proti úniku nečistôt, nestačí ochrana kartónmi
a podobne). Dodržiavanie tejto povinnosti bude taktiež priebežne kontrolované
usporiadateľom. V prípade, že usporiadateľ na mieste zistí porušenie tejto povinnosti,
predajca okamžite stráca povolenie na predaj a musí predajné miesto opustiť bez
nároku na vrátenie poplatku za predajné miesto.
III.
Pokyny pre účastníkov jarmoku
1. Vstup motorového vozidla na námestie do predajnej zóny bude možný len
od kruhového objazdu (Vajanského ulica okolo Podtatranského múzea) v stredu až
sobotu (15. – 18. decembra) do 9.00 hod. a potom po 21.00 hod. V prípade
mimoriadnej udalosti – veľký počet návštevníkov, bude prejazd vozidiel obmedzený
hliadkou mestskej polície. V čase medzi 10.00 - 21.00 hod. pohyb motorových vozidiel
v priestore pešej zóny Námestia sv. Egídia nie je možný.
2. Počas predajnej doby nie je povolené parkovať motorové vozidlo v priestore trhoviska.
Predajcovia na parkovanie motorových vozidiel môžu využiť aktuálne voľné kapacity
parkovísk (za poplatok).
3. Umiestnenie vozidla, resp. prívesného vozíka za predajným stánkom slúžiaceho ako
príručný sklad je povolené len v opodstatnených prípadoch (po dohode
s usporiadateľom) a len na určených miestach.
4. ,,Povolenie vjazdu“ (s evidenčným číslom vozidla) do zóny jarmoku musí byť pri
príchode na námestie (počas všetkých dní) umiestnené v motorovom vozidle
na viditeľnom mieste.
5. Pri vstupe motorového vozidla do zóny jarmoku je nutné dodržiavať pokyny mestskej
polície a usporiadateľskej služby.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na určenie predajného miesta jednotlivým
predajcom v príslušnej zóne jarmoku.
7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevpustiť do zóny jarmoku nepozvaných predajcov
a neumožniť predajcovi predaj, resp. zrušiť jeho registráciu a účasť na jarmoku, ak
nedodrží stanovený sortiment predaja alebo poruší organizačné pokyny.
8. Účastníci jarmoku si zabezpečia bezpečné stavanie stánkov sami na vlastné náklady.
9. Predajcovia sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky, zariadenia tak, aby nedošlo
k ich odcudzeniu, poškodeniu, požiaru, a taktiež, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví ich
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samotných alebo iných osôb a majetku. Za vzniknuté škody spôsobené nedostatočným
zabezpečením stánku a za jeho zabezpečenie mimo prevádzkových hodín zodpovedá
predajca.
10. Žiadame predajcov, aby počas jarmoku svojvoľne nepremiestňovali svoje predajné
stánky.
11. Ubytovanie si účastníci jarmoku zabezpečujú na vlastné náklady.
12. Usporiadatelia poskytujú predajcom elektrickú energiu na základe požiadavky
uvedenej v online žiadosti. Podmienkou je vlastné technické zariadenie a elektrický
kábel na pripojenie do siete, ktoré zodpovedajú súčasným platným bezpečnostným
normám.
13. Žiadame predajcov, aby nepoužívali vlastné ohrievacie telesá a svojvoľne sa nenapájali
na elektrické rozvody. Preťaženie elektrickej siete spôsobuje výpadok elektrického
prúdu, čím dochádza k prerušeniu dodávky elektrickej energie.
IV.
Povinnosti účastníkov
1. ,,ÚČASTNÍCKA KARTA“ musí byť umiestnená na viditeľnom mieste počas celej doby
trvania jarmoku.
2. Počas celého trvania jarmoku sú predajcovia povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa
a poriadkovej služby (mestskej polície).
3. Prevádzkovatelia občerstvovacích stánkov zodpovedajú za stav svojich technických
zariadení, elektrických káblov a elektrických prípojok. Žiadame predajcov, aby
dodržiavali odber elektrickej energie, ako bolo uvedené v online žiadosti.
4. Predajcovia sú povinní dodržiavať jednotlivé ustanovenia:
o Zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov,
o Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
o Zákon č. 289/ 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
o Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
o Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov,
o ako aj ostatné platné legislatívne normy a je povinný dodržiavať trhový
poriadok, organizačné pokyny a záväzné hygienické pokyny.
5. Majitelia stánkov (účastníci jarmoku) zodpovedajú za kultúrne vystupovanie
predávajúcich, za udržiavanie čistoty v stánku a jeho okolí.

V.
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Cenník

Typ stánku

do 4m²

do 8m²

do 10m²

do 12m²

do 14m²

do 16m²

nad 16m²

Občerstvenie na priamu konzumáciu
(vrátane nápojov)
Drobné občerstvenie na priamu konzumáciu len jeden druh sortimentu (kukurica, trdelník,
langoše a pod.)

x

400.00 €

450.00 €

500.00 €

600.00 €

700.00 €

900.00 €

200.00 €

400.00 €

450.00 €

500.00 €

x

x

x

Predaj teplých alko a nealko nápojov

300.00 €

400.00 €

450.00 €

500.00 €

x

x

x

130.00 €

x

x

x

60.00 €

x

x

x

70.00 €

x

x

x

Potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení
Remeselné výrobky a umelecké diela vlastnej
výroby
Sprostredkovaný tovar remeselných a iných
výrobkov

100.00 €

110.00 €

120.00 €

* Ceny sú konečné

2. Predajcovia s prívesmi uhradia poplatok za celkovú dĺžku prívesu.
3. Poplatok za účasť je potrebné uhradiť v stanovenej lehote, a to do 15. decembra 2021
• v prípade hotovostnej platby osobne na pokladni MsÚ Poprad Nábrežie Jána Pavla II.
2802/3, v čase otváracích hodín, variabilný symbol: 8020
alebo
• na účet IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562, variabilný symbol: 8020,
bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a. s.
* Do poznámky uviesť meno osoby, ktorá podávala online žiadosť.
VI.
Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedá predajcom za vzniknuté škody.
Veci neupravené týmito organizačnými pokynmi sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Organizačným zabezpečením, riadením príprav a priebehu XVIII. TRADIČNÉHO VIANOČNÉHO
JARMOKU sú poverení pracovníci MsÚ v Poprade, Oddelenie kultúry, CR a prezentácie mesta:
Mgr. Ivana Piataková - vedúca oddelenia

052/ 7722 255

0910 890 201

Dana Liptáková – referent

052/ 7722 255

0910 890 221

Mgr. Monika Balážová - referent

052 /7883 557

0910 890 314
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