Mestský úrad HANDLOVÁ
NÁMESTIE BANÍKOV 7
972 51 HANDLOVÁ

Oddelenie majetku mesta, miestnych daní a podnikateľskej činnosti
Vybavuje: Jaššová
č.t. 046/5192553

P O Z V Á N K A pre predajcov rozličného tovaru
Mesto Handlová, ZMOHN a HBP, a.s. Vás pozýva na Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 30. 08. – 31. 08. 2019 na Námestí baníkov a Partizánskej ulici.
Počas týchto dní bude na pódiu prebiehať kultúrny program, v ktorom okrem iných vystúpi LOJZO, MÓDUS,
Mária Čírová, Peter Lipa.
Záujemcovia o predaj môžu zaslať vyplnenú záväznú prihlášku v termíne od 01. 08. 2019 do 08. 08. 2019
adresu:
Mestský úrad
Námestie baníkov 7
972 51 Handlová

na

alebo e-mailom na adresu : eva.jassova@handlova.sk
Organizátor jarmoku vyhodnotí doručené prihlášky dňa 12. 08. 2019.
V prípade záujmu viacerých predajcov o rovnaké predajné miesto, si organizátor vyhradzuje právo prideliť
záujemcovi iné najbližšie voľné číslo predajného miesta. Rozhodujúcim kritériom je dátum odoslania prihlášky.
Do e-mailovej schránky organizátor zašle písomné potvrdenie o rezervácii predajného miesta spolu
s oznámením čísla účtu, na ktorý predajca poukáže úhradu. Rezervácia trvá do 16. 08. 2019. V prípade
neuhradenia platby bude rezervácia zrušená a miesto ponúknuté inému záujemcovi.

Zakúpené predajné miesto rezervujeme do 30. 08. 2019 do 8.00 hod!
Elektrickú energiu a pitnú vodu poskytujeme len predajcom veľkého občerstvenia.
Všetci predajcovia potravinárskeho tovaru sú povinní predložiť organizátorovi jarmoku platné rozhodnutie
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj.
Organizátor jarmoku nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov
jarmoku. Predávajúci je povinný zaujať len pridelené miesto, udržiavať ho v čistote a po skončení predaja tento
odovzdať vyčistený. Náklady na čistenie predstavujú 20,- €, v prípade zanechania znečisteného predajného
miesta, predajcovi tieto náklady budú účtované.
V súlade s § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. je predávajúci povinný organizátorovi predložiť fotokópiu
strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy registračnej pokladnice, na ktorej je
zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópiu potvrdenia
daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Čas predaja :
30. 08. 2019 :
31. 08. 2019 :

od 10.00 – 20.00 hod.
od 08.00 – 18.00 hod.

Žiadame predajcov, aby dodržiavali vopred stanovený predajný čas.
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Dĺžka jedného predajného miesta je 2 m.

P o p l a t k y za jedno predajné miesto na celé trvanie jarmoku sú:
15,- € potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, cukrovinky, varená kukurica, syrové korbáčiky, jadierka,
ovocie, zelenina, koláče...
25,- € trdelník, langoše, hot-dog, kebab, palacinky, cukrová vata, pukance, nakladané syry, holandské syry,
mäsové výrobky, údeniny, čapovaná medovina...
25,- € textilné, odevné, kožené výrobky, obuv, domáce potreby, hračky, elektronické výrobky, kozmetika,
drogériový tovar, bižutéria...
7,- € drobné ľudovoumelecké výrobky z dreva, kovu, keramiky, skla a textílií (vlastná výroba)
10.- € parkovanie vozidla za stánkom

Pri predaji viacerých sortimentov v jednom stánku sa berie do výpočtu poplatku najvyššia sadzba.
UPOZORNENIE:
Predávajúcim sa počas jarmoku zakazuje vo svojich predajných stánkoch púšťať reprodukovanú hudbu.
V prípade porušenia tohto zákazu, úhradu poplatkov za používanie hudobných diel bude znášať predávajúci sám
prostredníctvom SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský ).
Ubytovanie poskytuje hotel Baník, č.t. 046/5475422, Hutira Relax club, č.t.: 046/5426142, SOŠ – turistická
ubytovňa, č.t.: 046/5121910

Ing. Tatiana Molnárová
vedúca oddelenia

