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MESTO KROMPACHY 
vydáva 

 Organizačný poriadok XXVIII. Krompašského jarmoku pre rok 2019   
(ďalej len „Organizačný poriadok“),  

na jeho zabezpečenie po organizačno-technickej stránke. 
 

Čl. I    
TERMÍN A MIESTO KONANIA JARMOKU 

(1) Termín konania: 19. 9. 2019 - 21. 9. 2019 /štvrtok, piatok, sobota/. 

(2) Miesto konania: Hlavná ulica, Námestie slobody, Cintorínska ulica. 

(3) Usporiadateľ a správca: Mesto Krompachy. 
 

Čl. II 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

(1) Organizačným zabezpečením i priebehom jarmoku poveruje usporiadateľ Organizačný 
výbor jarmoku (ďalej len „Organizačný výbor“), ktorého pokynmi sú povinní sa riadiť všetci 
účastníci jarmoku. Plnenie úloh zabezpečuje Organizačný výbor prostredníctvom 
príslušných komisií. 

(2) Zloženie Organizačného výboru:  

Predseda - Anna Nemčíková;  členovia - Ing. Štefan Ondáš, Ing. Erika Balážová, Ing. Ján 
Znanec, Ing. Ján Ivančo, Mgr. Jozef Kuna.     

(3) Zloženie a úlohy komisií: 
a) Komisia organizačná   

Predseda - Ing. Ján Ivančo,  
členovia -  Anna Čechová, Mgr. Jozefína Šimoňáková, Eva Rimská. 

Komisia zodpovedá za prípravu a organizáciu účasti pozvaných oficiálnych hostí jarmoku 
včítane ubytovania, zabezpečuje stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
k hromadnému podujatiu s poskytovaním občerstvenia, vydáva povolenia na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhoch, spracováva zoznam prevádzkovateľov 
predajných stánkov a stánkov poskytujúcich služby, pripravuje  tombolu. Ďalej 
zodpovedá za úlohy, ktorými ju poverí Organizačný výbor. 

b) Komisia kultúrno-propagačná   
Predseda - Ing. Ján Znanec,  
členovia – Mgr. Lucia Ďorková, Žofia Sikorová, Jana Jurečková, Ľuboslava Uličná. 

Komisia zodpovedá za celkovú propagáciu jarmoku, a sprievodných akcií, zabezpečenie 
a prípravu programu  pre spestrenie jarmočných dní po organizačnej stránke a úlohy 
podľa pokynov Organizačného výboru.             

c) Komisia pre výber dane a poplatkov   
Predseda - Ing. Erika Balážová,  
členovia - Božena Brutvanová, Silvia Karolčíková, Anna Breznayová. 

Komisia zabezpečuje a zodpovedá za výber daní a poplatkov súvisiacich s jarmokom, 
sleduje ich úhradu, vyhotovuje zmluvy (darovacie, sponzorské) a spracúva záverečné 
vyúčtovanie a ekonomické vyhodnotenie jarmoku. Okrem týchto úloh plní ďalšie pokyny 
Organizačného výboru. 
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d) Komisia dopravná a technická 
Predseda -  Ing. Štefan Ondáš, 
členovia -   Ivo Hinďoš, Mgr. Stanislav Kurta, Ing. Mária Haľková, Ing. Daniel Perháč. 

Komisia zabezpečuje doplnkové vybavenia k predaju /zdroj tečúcej pitnej vody, 
pripojenie k elektrickej energii, kanal. prípojky/, úlohy pri čistení areálu jarmoku, 
vybavenie areálu jarmoku dostatočným počtom nádob na dočasné zhromažďovanie 
odpadov a ich vyvážanie podľa potreby, vyčlenenie WC pre pracovníkov predajných 
stánkov a zabezpečenie WC pre ostatných návštevníkov s možnosťou hygieny rúk, 
osvetlenie areálu a ďalších technických podmienok jarmoku, zabezpečenie a doriešenie 
celej dopravnej situácie počas priebehu jarmoku a zabezpečenie a splnenie úloh 
súvisiacich s technicko-dopravnou činnosťou počas jarmoku, zabezpečuje dozor 
nad dodržiavaním podmienok protipožiarnej ochrany, zabezpečuje spracovanie plánov 
rozmiestnenia predajných stánkov, zábavných zariadení, ďalších zariadení účastníkov 
jarmoku, koordinuje a sleduje dodržiavanie zastavovacieho plánu účastníkmi jarmoku, 
umiestňuje účastníkov jarmoku na neobsadené predajné miesta, vydáva povolenie 
na osobitné využívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu 
a iných atrakcií a zároveň sleduje dodržanie povoleného zabratia verejného 
priestranstva na tento účel. Ďalej plní úlohy podľa pokynov Organizačného výboru.  

e) Komisia poriadková   
Predseda – Mgr. Jozef Kuna, 
členovia - JUDr. Ingrid Chudíková, Božena Brutvanová, hliadka MsP. 

Komisia zabezpečuje dodržiavanie Organizačného poriadku,  dodržiavanie VZN č. 1/2012 
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach a ostatných 
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, vykonáva kontrolu predaja 
výrobkov a poskytovania služieb počas konania jarmoku v zmysle § 5 a § 11 zákona č. 
178/1998 Z. z., zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku a plní ďalšie úlohy podľa 
pokynov Organizačného výboru.  

 
Čl. III 

SPÔSOB ORGANIZÁCIE JARMOKU A PODMIENKY ÚČASTI NA JARMOKU 

(1) Organizácia jarmoku: 

a) Príprava a priebeh jarmoku sa riadi Organizačným poriadkom, schváleným primátorom 
mesta, ktorý je záväzný pre všetkých uchádzačov a účastníkov jarmoku a je zverejnený 
na webovom sídle Mesta Krompachy. 

b) Na základe predloženej žiadosti dostanú žiadatelia od usporiadateľa tlačivo záväznej 
prihlášky spolu s Organizačným poriadkom. Tieto budú zasielané  do  30. 08. 2019.  

c) Uzávierka vrátenia vyplnených záväzných prihlášok zo strany uchádzačov o predajné 
miesta 06.09.2019. Účastníci, ktorí doručia záväznú prihlášku do uzávierky majú 
garantované miesto na predaj. 

d) Usporiadateľ nebude akceptovať záväzné prihlášky, ktoré nebudú obsahovať 
požadované údaje, nebudú doložené požadovanými dokladmi a neboli uhradené 
poplatky súvisiace s predajným miestom. 

e) Pridelenie predajného miesta je plne v kompetencii organizátora. 

f) Plán rozmiestnenia predajných miest tvorí Prílohu č. 1 Organizačného poriadku.   
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g) Povolenia na predaj vystavené na základe záväznej prihlášky je možné prevziať 
na prízemí MsÚ v Krompachoch  od 16.09.2019  nasledovne: 
16. - 18. 09. 2019 (pondelok, utorok, streda): 7:30 – 11:30 h.,      12:30 – 15:15 h. 
19.09.2019            (štvrtok) deň začatia jarmoku  od 6.00 h. 

 20.09.2019            (piatok)     od 7:00 h. 

h) Záujemcovia o účasť na jarmoku, ktorí nepodali záväznú prihlášku do 06.09.2019, 
v prípade voľných predajných miest, môžu podať prihlášku na jarmok od 16.9.2019; 
v deň začatia jarmoku t. j. 19.9.2019 od 6.00 hod. na mestskom úrade. 

i) Účasť na jarmoku je možná len na základe vydaného povolenia na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na jarmoku vystavené správcom - Mestom Krompachy. 

(2) Kontrola dodržiavania podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na jarmoku: 

a) kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb počas konania jarmoku zabezpečuje 
správca  jarmoku v zmysle § 5 a § 11 zákona č. 178/1998 Z. z., prostredníctvom 
poriadkovej komisie, 

b) v prípade zistenia nedostatkov uplatní správca  jarmoku sankcie v súlade  s § 12 zákona 
č. 178/1998 Z. z.. 

(3) Organizačný výbor si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trhov zmeniť resp. doplniť 
podmienky, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Čl. IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY A VÝŠKA ÚČASTNÍCKÝCH POPLATKOV 

(1) Predajné miesto pre stánok s bežným sortimentom má rozmer minimálne jedného 
modulu (modul má rozmer šírka-2 m, hĺbka-2m,).   

(2) Predajné miesto pre stánok s občerstvením sa prideľuje vo vymedzenej sekcii podľa 
požadovanej plochy v m2. Začatý m2 sa ráta za celý m2. 

(3) Predajné miesto sa prideľuje na celú dobu trvania jarmoku, t.j. 3 dni (okrem predajných 
miest pre pozvaných remeselníkov), poplatky súvisiace s prideleným predajným miestom 
sa platia vopred v plnej výške. V prípade kratšej účasti na jarmoku sa poplatok neznižuje.  

(4) Parkovanie auta alebo prívesného vozíka za predajným miestom je spoplatnené. 
Ak predávajúci požaduje parkovanie auta alebo prívesného vozíka  za predajným miestom, 
jeho dĺžka nesmie  presiahnuť dĺžku zakúpeného predajného miesta. V opačnom prípade 
musí auto zaparkovať mimo predajného areálu jarmoku. 

(5) Úhradu poplatkov súvisiacich s prideleným predajným miestom je možné vykonať: 

bankovým prevodom, poštovou poukážkou, hotovostne v pokladni MsÚ v Krompachoch. 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK03 5600 0000 0034 0034 9002, BIC: KOMASK2X 
variabilný symbol: 29202718,     špecifický symbol: IČO žiadateľa 

(6)  Predávajúci, ktorí písomne odhlásia svoju účasť na jarmoku najmenej  2 dni 
pred začiatkom jarmoku majú nárok na vrátenie zaplateného poplatku.  

(7) Poplatky, nájomné a  daň za osobitné užívanie verejného priestranstva pri konaní jarmoku 
sú stanovené VZN č.4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy a VZN 
č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb 
na trhových miestach sú nasledovne: 
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a) za predajné miesto pre stánok s bežným sortimentom  

1. prvý modul (rozmer šírka - 2 m, hĺbka - 2m,)   60,00 €/3 dni, 
2. za každý ďalší modul        32,00 €/3 dni, 
3. stojan mimo stánku 1 ks        7,00 €/3 dni; 

b) za predajné miesto pre stánok s občerstvením  

1. za prvý m2       45,00 €/3 dni, 
2. za každý ďalší aj začatý m2         9,00 €/3 dni; 

c) za umiestnenie posedenia pri stánku s občerstvením 

1. do   5 m2               6,00 €/3 dni, 
2. od   6 m2  do 10 m2      12,00 €/3 dni, 
3. od 11 m2  do 20 m2      18,00 €/3 dni,  
4. od 21 m2  do 30 m2      24,00 €/3 dni,  
5. nad 30 m2                                                                      daň sa zvýši za každých 10 m2 o 6,00 €; 

d) za predajné miesto pre stánok s remeslom na pozvanie        1,00 €/1m2 /deň, 

- priestory pre  remeselníkov sú obmedzené, preto si usporiadateľ vyhradzuje právo 
vlastného výberu; 

e) nájom predajného pultu       50,00 €/3 dni, 

- oslobodení od poplatku sú pozvaní remeselníci; 

f) poplatok za zriadenie elektrickej prípojky 

1. stánky s občerstvením      20,00 €/3 dni, 
2. ostatné stánky       10,00 €/3 dni, 

- napojenie zabezpečí usporiadateľ jarmoku; samostatné napájanie na elektrickú 
energiu je zakázané! Predávajúci, ktorý má záujem o napojenie na el. energiu musí 
mať technické zariadenie spĺňajúce platné STN a pred pripojením na el. sieť je 
povinný predložiť službukonajúcemu pracovníkovi  platnú revíznu správu (pojazdná 
prevádzka - auto, príves). V opačnom prípade nebude zapojený na el. rozvádzač! 
Odporúčame priniesť si dlhší predlžovací kábel na napojenie. 

g) parkovanie motorového vozidla pri stánku      15,00 €/3 dni, 

- nie všetky predajné miesta majú možnosť parkovania (Príloha č. 1); pre stánky 
s remeslom na pozvanie sa miesto na parkovanie motorového vozidla pri stánku 
neposkytuje;  

h) verejné WC - bezplatne použitie. 
 

Čl. V 
PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

(1) Predajný čas sa stanovuje: 

a) Predajné stánky a remeslá: 
 štvrtok, piatok, sobota 08.00 - 19.00 hod. 

b) Predajné stánky s občerstvením:       

Štvrtok 19 .09. 2019 08.00 - 22.00 hod.  
Piatok  20. 09. 2019 08.00 - 24.00 hod. 

 Sobota 21. 09. 2019 08.00 - 21.00 hod. 

c) Zábavné zariadenia, kolotoče a pod: 
štvrtok, piatok, sobota 09.00 - 20.00 hod. 
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(2) Prevádzkový čas sa stanovuje: 

   štvrtok    19. 09. 2019 06.00 - 23.00 hod. 
   piatok    20. 09. 2019 06.00 - 01.00 hod. 22. 09. 2018 
   sobota   21. 09. 2019 06.00 - 22.00 hod. 

 

Čl. VI 
POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV JARMOKU  

(1) Predávajúci sú povinní dodržiavať podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  
podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov: 

a) VZN č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov na trhových 
miestach, 

b) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), 

c) zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, 

d) výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 20. mája 
1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej 
časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), 

e) zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

f) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

g) zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch, 

h) zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach o zmene a doplnení zák. SNR č. 455/l99l Zb. o živnostenskom 
podnikaní, 

i) zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov,                   
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, 

(2) Predávajúci sú ďalej povinní: 

a) dodržiavať tento Organizačný poriadok a nariadenia vydané pred i počas konania 
jarmoku Organizačným výborom. 

b) na viditeľnom mieste umiestniť povolenie na  predaj výrobkov a poskytovanie služieb  
a na požiadanie správcu jarmoku predložiť doklad o zaplatení poplatkov súvisiacich 
s prideleným predajným miestom,  

c) na viditeľnom mieste označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 

d) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu 
podľa osobitných predpisov, 

e) účastník jarmoku predávajúci požívatiny je povinný mať posudok (rozhodnutie) 
príslušného orgánu verejného zdravotníctva a dodržiavať hygienické požiadavky              
v zmysle všeobecne platných hygienických predpisov a osobitných pokynov 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
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g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia, 

h) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané; v prípade zistenia porušenia tohto 
ustanovenia nebude predávajúcemu vydané povolenie na  predaj na jarmoku 
v budúcom období, o čom bude písomne upovedomený.  

(3) Vjazd motorových vozidiel do areálu jarmoku je možný vo vymedzenom čase pre vozidlá 
s povolením vjazdu. 

(4) Zásobenie stánku tovarom vykonať najmenej 15 minút pred začatím predajného času 
uvedeného v čl. V tak, aby po zahájení jarmoku neboli prekážky v priestoroch kúpy 
a predaja, t. j. musí sa realizovať pred začatím predajnej doby. V priebehu dňa 
je zásobovanie možné len bez použitia auta. 

(5) Účastník jarmoku nesmie svojvoľne realizovať výstavbu predajného stánku alebo iným 
spôsobom zabrať verejné priestranstvo, nesmie premiestňovať stánok alebo iné predajné 
zariadenia z prideleného predajného miesta na iné predajné miesto.  

(6) Predávajúci nesmie predajné miesto ďalej prenajať inej osobe.  

(7) Výstavbu a zásobovanie stánku vykonať  do 07.45 hodiny. Likvidáciu predajného stánku, 
ako aj likvidáciu pomocného zariadenia z priestorov jarmoku, vykonať v sobotu  
21.09.2019 najneskôr do 22.00 hodiny.  

(8) Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných kanalizačných vpustí, ako aj 
vylievanie iných nečistôt pri stánkoch a v ich okolí! Predávajúci sú povinní si zabezpečiť 
samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva 
musí zostať čistý a nepoškodený. 

(9) Prevádzkovatelia zábavných atrakcií sú povinní pri zaslaní žiadostí  o povolenie osobitého 
užívania verejného priestranstva predložiť živnostenský list a kópiu aktuálneho dokladu 
o technickej spôsobilosti zariadenia pre každú atrakciu.  

(10) Predajcovia sú povinní dodržiavať protipožiarne predpisy. 

(11) Prevádzkovatelia atrakcií a kolotočov, resp. ďalší účastníci jarmoku, sú povinní prerušiť 
alebo podstatne stlmiť svoju sprievodnú hudobnú produkciu podľa pokynov usporiadateľa. 

(12) V priestoroch jarmoku sa nepovoľuje používať na reklamu a propagáciu vlastnú zosilňovaciu 
aparatúru. 

(13) Stráženie tovaru a predajných stánkov počas trvania jarmoku si účastníci zabezpečujú 
individuálne na vlastné náklady. Na dodržiavanie verejného poriadku dohliada Mestská 
polícia Krompachy v súčinnosti s Obvodným oddelením PZ SR. 

(14) Za nedodržanie Organizačného poriadku, všeobecne záväzných právnych predpisov  
a pokynov Organizačného výboru môže byť účastník vylúčený z jarmoku bez nároku 
na vrátenie poplatkov.  

 

V Krompachoch 19. júna 2019 

Ing. Iveta Rušinová v. r. 
      primátorka mesta 
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