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MICHALSKÝ  JARMOK  
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY MICHALSKÉHO JARMOKU V BYTČI 

 1. Usporiadateľ -   Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 38 Bytča 
  
 2. Miesto konania jarmoku  - Bytča, Námestie SR  
 
 3. Deň konania jarmoku -   (piatok, sobota) 
 
 4. Vstup na trhové miesto 

• vstup na trhové miesto je možný  od ulice  1. mája 
• vstup predávajúceho bude povolený len na základe platného živnostenského listu a ostatných 

povolení orgánov štátnej správy potrebné k výkonu činnosti  
• do priestoru jarmočniska sa predávajúci môžu presunúť po zaregistrovaní a zaplatení poplatku za 

svoje predajné miesto    
• východ áut z Námestia SR cez ulicu  Treskoňova, Moyzesova, Hlinkova 
• pri predaji občerstvenia je možné poskytnúť predávajúcemu napojenie na elektrickú energiu  
• všetky spotrebiče, ktoré majú byť pripojené, musia spĺňať všetky bezpečnostné a protipožiarne 

opatrenia a mať potrebnú dokumentáciu  
• pri predaji požívatín je potrebné predložiť povolenie z príslušného Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva  
• napojenie na elektrickú energiu je možné len v zóne "Občerstvenie“ 
• vstup predávajúcich na trhové miesto a stavanie stánkov je možné dňa 19.09.2014 od 05.00 

hod. do 08.00 hod v smere od vstupu na Námestie SR - podľa pokynov organizátorov a mestskej 
polície  

 
 5. Oficiálny začiatok jarmoku  piatok od 14.00 hod. 
 
 6. Priebeh jarmoku  

• predávajúci  sú  povinní  zabezpečiť  si pridelené  miesta v súlade  s protipožiarnymi a 
bezpečnostnými predpismi  

• miesto, ktoré mu pridelí organizátor, je predávajúci povinný dodržať  
• predávajúci sú povinní zabezpečiť hygienu predaja a predajného miesta. Každý účastník jarmoku 

je povinný udržiavať pridelený priestor v čistote a dbať na pokyny usporiadateľskej služby. Pre 
tento účel budú v deň jarmoku pristavené na Námestia SR 1100 l kontajnery v počte 20 ks  

• každý stánok, resp. iné zariadenie určené na predaj, musí byť označené na viditeľnom mieste 
názvom organizácie, menom pracovníka zodpovedného za predaj  

• predávajúci je povinný zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou  
• predávajúci je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia  
• predávajúci zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu  
• používať elektronickú registračnú pokladnicu  
• napojenie elektronickej registračnej pokladnice na zdroj elektrického prúdu si predávajúci 

zabezpečuje vlastnými prostriedkami  
• hygienické zariadenia sú dostupné: na priľahlom parkovisku – 3 prenosné WC  
• pitná voda je dostupná na Námestí SR (oproti Mestskej kaviarni) 
•  po 22.00 hod. môže na Námestí SR poskytovať služby len predávajúci s občerstvením  

 
 7. Oficiálny koniec jarmoku  sobota  o 14.00 hod.  

• predávajúci je povinný po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté 
• odpad je možné uložiť do pripravených  1 100 l kontajnerov    

  
 8. Predávajúci sú povinní dodržať jednotlivé ustanovenia zákonov:  
 

• č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 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  
• č.289/2008 Zb. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
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územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, č.18/1996 Zb. o cenách v znení 
neskorších predpisov  

• pokyny RÚVZ v Žiline  
 

9 . Porušenie trhového poriadku sa stíha podľa  zákona  č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch  v znení   
neskorších predpisov. Blokové pokuty v blokovom konaní môžu ukladať osoby alebo orgány, ktorým to 
vyplýva zo všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení mesta Bytča. 
 
 10. Opakované porušenie trhového poriadku, prípadné opätovné neuposlúchnutie pokynov 
organizátora jarmoku bude mať za následok vykázanie z jarmoku a podnikateľ už v budúcnosti nebude 
mať povolený predaj na jarmoku.  
 

SADZOBNÍK ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
POČAS KONANIA Michalského jarmoku    

  

  

  

  

  

  

  

      

  
  
 
Kontakt:  041/507 39 27 – p. Horvát 
  
  
  
                                                                        
                                                                                
  
  
  
  
  
  

                      Bc.  Miroslav Minárčik 
                            primátor mesta 

 

 
- na predaj tovaru 3 x 2 m       - 60 €    dva dni 
                    40 €  jeden deň 
    
- prenájom plochy  na predaj občerstvenia   - 100 €  dva dni 
 
- remeselníci      - bez poplatku  
 


