ORGANIZAČNÝ PORIADOK VIANOČNÉHO JARMOKU

Usporiadateľ: M E S TO VEĽKÉ KAPUŠANY
Zodpovedná osoba za celé organizovanie a priebehu jarmoku: JUDr. Ferenc Boczán,
zástupca primátora mesta
Členovia organizačného tímu: 1. Ing. Gejza Dobos
2. Ing. Ján Horváth
3. Etela Semanová
4. Ing. Milena Zálešáková
5. Zoltán Ščerbák
Termín jarmoku:

19. a 20. decembra 2018 ( streda, štvrtok)
V dňoch 19. a 20. 12. 2018 od 08.00 hod. do 21.00 hod. vo
Veľkých Kapušanoch na Sídl. P .O. Hviezdoslava:
-

od križovatky pri obytnom bloku č. 56 po obytný blok č. 36
pre stánky s občerstvením pred obytným blokom č. 55 a 56
na Ul. Z. Fábryho po predajňu záhradkárskych potrieb
na mestskej komunikácií pred budovou MsÚ

Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch. Predajné stánky si účastníci zabezpečujú
sami na vlastné náklady. Ich stráženie ako aj stráženie tovaru v nich počas predaja
a v ostatnom čase, si zabezpečuje každý účastník individuálne na vlastné náklady. Predajné
stánky musia byť esteticky upravené a na viditeľnom mieste označené:
- názov firmy (adresa),
- sortimentná náplň,
- meno a priezvisko zodpovedného vedúceho stánku (adresa),
- predávaný tovar musí byť označený cenovkou.
Jarmočníci s potravinami musia mať posudok k prevádzke stánku od regionálneho
hygienika, rešpektovať hygienické predpisy a dodržiavať nariadenia organizačného výboru
jarmoku.
Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci predajného miesta priebežne
počas prevádzky a dôkladné čistenie po záverečnej hodine uložením odpadkov do
pripravených smetných nádob.
Pri predaji sú účastníci povinní dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zák. č. 178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o doplnení
zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zák. č.
250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zák. č. 289/2008 Z.z.

-2o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších prepisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č.
118/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Upozornenie: Predajcovia rýchleho občerstvenia sú povinní plochu určenú na prípravu
a predaj jedla vybaviť vhodným ochranným materiálom neprepúšťajúcim tuk z dôvodu
ochrany obnovenej dlažby.
Vstupné: Účastníci jarmoku platia usporiadateľovi vstupné. Vstupné sa určuje z druhu
predávaného tovaru a z rozmeru čelnej stránky predajného stánku.
Výška vstupného sa stanovuje jednotne na 7.- € za jeden bežný meter na jeden deň.
Výnimku tvoria:
a) predajcovia vlastných prútených výrobkov, ľudovoumeleckých výrobkov,
dekoratívnych predmetov zo sušených kvetov, liečivých čajov a byliniek,
balónov (samostatne); výška vstupného za jeden bežný meter predajného miesta
na jeden deň sa určuje na 3,50 €,
b) predajcovia samostatného sortimentu ikeban, vencov,
hračiek alebo
cukroviniek; výška vstupného za jeden bežný meter predajného miesta na jeden
deň sa určuje na 5.- €,
c) predajcovia občerstvenia, ktoré je spojené s predajom alkoholických nápojov;
výška vstupného za jeden bežný meter predajného miesta na jeden deň sa určuje
na 16.- €,
d) predajcovia gofree, langošov, trdelníkov bez predaja alkoholických nápojov;
výška vstupného za jeden bežný meter predajného miesta na jeden deň sa určuje
na 11.- €,
e) predajcovia vína a burčiaku ( bez predaja pokrmov rýchleho občerstvenia );
výška vstupného za jeden bežný meter na jeden deň sa určuje na 10.- €.
Podnikateľom prevádzkujúcim svoju živnosť na území mesta Veľké Kapušany sa
poskytuje zľava vo výške 50% z takto určeného poplatku, s výnimkou predajcov
alkoholických nápojov.
Platenie : Vstupné sa platí pracovníkom Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch
v kancelárii prvého kontaktu na prízemí jeho budovy. Na základe nahlásených bežných
metrov pracovník MsÚ na mieste preverí nahlásený údaj,
vypočíta platbu a vydá
originál príjmového pokladničného dokladu ako aj potvrdenie, ktoré jarmočník musí
vyvesiť na viditeľnom mieste. Zaplatenú sumu MsÚ nevracia.

Účasť na jarmoku: Na jarmoku sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie.
Poradové čísla dopredu pridelené nebudú.
Jarmočníci podľa poradia príchodu a na základe pokynov organizátorov jarmoku budú
priebežne obsadzovať predajné miesta. Za priebežné obsadenie predajného miesta sa
považuje jeho rezervácia postavením konštrukcie predajného stánku ( v žiadnom
prípade nie sú rešpektované farebné vyznačovania predávajúcich na komunikáciách ! )
Pri úhrade vstupného je predávajúci povinný splniť oznamovaciu povinnosť vo vzťahu
k finančnej správe a predložiť fotokópiu strany označenej ako „záznamy daňového úradu“
z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového identifikačného čísla a daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice
alebo predložiť čestné
prehlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie
je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú
pokladnicu.
POZOR! Jarmočníci s požívatinami musia 10 dní pred konaním jarmoku zaslať
kópiu platného posudku z hygieny na MsÚ V. Kapušany, nahlásiť účasť na tel. č.
056 638 2631 odboru organizačnému, administratívnemu a sociálnych vecí ( úseku
podnikateľskej činnosti ), nakoľko zoznam sa pred konaním akcie predkladá
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach v dostatočnom
časovom predstihu.
Dodávka pitnej vody bude zabezpečená z hydrantu (pri budove Mestského úradu). Soc.
zariadenia pre jarmočníkov s potravinami bude vyhradené v MsKS a pre ostatných
účastníkov jarmoku v budove MsÚ.
Mesto Veľké Kapušany
v prípade potreby si vyhradzuje právo zmeny tohto
organizačného poriadku ( s výnimkou častí týkajúcich sa výšky vstupného).
U P O Z O R N E N I E: Jarmočník, ktorý nebude plne rešpektovať pokyny
organizátorov, bude z jarmoku vylúčený bez nároku na vrátenie vstupného.
Príchod jarmočníkov a obsadenie miest je povolené dňa 18. 12. 2018 – v utorok od
13.00 hod. do 20.00 hod. a v stredu – 19.12. 2018 od 06.00 hod. do 07.30 hod.
Nakoľko na mestskej komunikácií premávka bude pozastavená dňa 18.12.2018 – v
utorok od 13.00 hod., obsadenie miest pred uvedeným termínom a hodinou sa
z a k a z u j e.
Poriadkovú službu jarmoku budú zabezpečovať príslušníci mestskej polície. Ubytovanie
je možné zabezpečiť na tel. č. 056 628 10 20 (Penzión Griff), 056 638 2641 (Ubytovňa
pri SOU), 056 638 51 30 ( Hotel Družba).
PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta
Veľké Kapušany 19. 11. 2018

