ORGANIZAČNÝ

PORIADOK

pre usporiadanie 29. Sninského jarmoku v Snine v dňoch
20. 09. - 21. 09. 2019
Názov akcie:
Termín akcie:
Miesto konania:
Účastníci:

Sninský jarmok
20. 09. – 21. 09. 2019
S n i n a, Námestie Centrum
podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je
v súlade so živnostenským zákonom, zákonom č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších
predpisov,
Všeobecne
záväzného
nariadenia mesta Snina č. 135/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.

Pre úspešné a plynulé zabezpečenie príprav a samotného priebehu Sninského jarmoku v
v Snine sa vydáva tento organizačný poriadok:
I.
1. Otvorenie Sninského jarmoku sa uskutoční dňa 20. 09. 2019 o 8. 00 hodine.
2. Zúčastnené podniky /právnické a fyzické osoby/ a organizácie vykonajú potrebné
technické a organizačné opatrenia predaja maximálne 30 minút pred otvorením.
3. Stanovuje sa nasledovná predajná doba:
piatok 20. 09. 2018
08.00 - do 18.00 hod.
reštaurácie
08.00 - do 22.00 hod.
sobota 21. 09. 2018
08.00 - do 15.00 hod.
reštaurácie
08.00 - do 15.00 hod.
5. Predlžovanie predajnej doby nebude povolené.
II.
Spôsob predaja na Sninskom jarmoku
1. Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch v CENTRE MESTA. Stánky s občerstvením
(reštauračná činnosť) budú umiestnené na parkovisku pri Mestskej tržnici.
2. Postavenie stánkov si zabezpečujú účastníci sami na vlastné náklady podľa zastavovacieho
plánu dňa 19. 09. 2019 do 18.00 hod. a 20. 9. 2019 do 07.30 hod.
3. Parkovanie motorových vozidiel pri predajných stánkoch nie je povolené. Parkovať
motorové vozidlá bude možné na mestských parkoviskách.

4. Likvidáciu stánkov ako aj likvidáciu pomocného zariadenia z priestoru trhov sú povinní
účastníci predaja zabezpečiť do 21. 09. 2019 do 16.00 hod. na vlastné náklady.
5. Predajné stánky musia byť estetické, na viditeľnom mieste majú mať označenie:
- obchodné meno a sídlo podnikateľského subjektu,
- sortiment predávaného tovaru,
- meno a priezvisko zodpovedného vedúceho stánku.
6. Pri predaji sú účastníci povinní dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 250/2007 Zb.
o ochrane spotrebiteľa a zák. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach, ako aj záväzné pokyny Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Humennom (RÚVZ) a VZN mesta Snina č. 135/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
7. Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci priebežne počas prevádzky a
dôkladné čistenie po jeho skončení.
III.
Poplatky účastníkov Sninského jarmoku
1. Za užívanie verejného priestranstva je určený poplatok:
Spotrebný tovar – (textil, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a pod. .. 18,00 € za bm
Reštauračné služby .............................................................. 25,00 € za bm +27,00 € elektrina
Čapovaný burčiak, víno, medovina .................................... 25,00 € za bm
Langoše, trdelník, varená kukurica, zemiakové špirály a pod.18,00€ za bm +27,00 € elektrina
Cukrová vata, popcorn, cukrovinky a pod ............................ 18,00 € za bm
Drobné umelecké predmety a remeselné výrobky- vlastná výroba 8,00 € za bm
2. Pre odber elektrickej energie na osvetlenie stánku a registračnú pokladňu bude
zabezpečené odberné miesto zo stĺpa verejného osvetlenia. Je však potrebné, aby si
záujemca zabezpečil vlastný predlžovací kábel, prípadne aj rozvodku.
3. Je prísne zakázané na vyššie uvedené odberné miesto napájať energeticky náročné
zariadenia, ako sú elektrické ohrievače vzduchu a pod.
4. Účastníci Sninského jarmoku môžu platbu za predajné miesto uskutočniť prevodom na
účet mesta č. SK63 0200 0000 0000 2292 2532 variabilný symbol 2120022 alebo
v pokladni mesta, najneskôr do 31.augusta 2019.
IV.
Povinnosti účastníkov Sninského jarmoku
1. Každý účastník Sninského jarmoku je povinný usporiadateľovi vopred poukázať
poplatok v zmysle bodu III /1 tohto organizačného poriadku, a to najneskôr do 31.
augusta 2019.
2. V sporných prípadoch, resp. ak bude záujem o to isté miesto zo strany viacerých
predajcov, o mieste rozhodne usporiadateľ.
3. V prípade, ak účastník bez včasného udania dôvodu neobsadí organizátorom
rezervované predajné miesto dňa 20. 09. 2019 do 07.30 hod., organizátor toto predajné
miesto pridelí inému záujemcovi.

4. Zásobovanie stánkov tovarom musia účastníci zabezpečiť tak, aby počas prevádzky
neboli prekážky v komunikačnom priestore. Zásobovanie je nutné uskutočniť pred
začatím predaja /min. 30 min/.
5. Poriadkovú službu na trhoch budú zabezpečovať nepretržite príslušníci mestskej
polície. Stráženie vlastného stánku a tovaru počas predaja i vo večerných hodinách si
zabezpečí každý sám na vlastné náklady.
6. Každý účastník trhov je povinný dodržiavať všetky platné predpisy a zákony, tento
organizačný poriadok, záväzné pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Humenné a je povinný dodržiavať pokyny a usmernenie usporiadateľa.
7. Zakazuje sa napájať energeticky náročné zariadenia, ako sú elektrické ohrievače
vzduchu a pod. na el. zdroj odberného miesta „stĺp verejného osvetlenia“.
V.
Záverečné ustanovenia
1. V prípade spôsobenia škôd alebo zavinených následkov bude voči účastníkovi, ktorý ich
spôsobil, uplatnený postih podľa platných zákonných opatrení.
2. Za nedodržanie všeobecne platných právnych predpisov, predmetného Organizačného
poriadku, nariadení RÚVZ Humenné a nariadení organizačného výboru môže byť
účastník trhov bez nároku na vrátenie poplatku vylúčený z predaja.

Organizačný výbor

