


MESTO Stará Ľubovňa  a organizačný štáb Vás pozýva na XXI. Ľubovniansky jarmok  

Termín konania :  od 28.09.2012 do 30.09.2012  Miesto konania :  mesto Stará Ľubovňa 

PODMIENKY ÚČASTI - SORTIMENT OBČERSTVENIE  

 
1. Sadzba dane za stánkový a ambulantný pri predaji občerstvenia počas jarmoku je: 

- 12,-- €  za jeden i začatý meter šírky stánku a deň predaja a 

-   2,-- €  za jeden i začatý meter štvorcový  priestoru na sedenie a deň predaja. 

Držitelia preukazov potvrdzujúcich zdravotné postihnutie majú nárok na zľavu  dane za verejné priestranstvo vo výške 50 %. Predávajúci 

je povinný dokladovať zdravotné postihnutie príslušným dokladom organizačnému štábu pri vydaní povolenia na predaj. 

Daň za verejné priestranstvo ste povinný uhradiť poštovou poukážkou, platbou v pokladni mesta Stará Ľubovňa alebo úhradou na účet mesta. 

Číslo účtu : predčíslo 1038 číslo12225602/0200, VÚB Stará Ľubovňa, variabilný symbol platby : 212012.  

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, respektíve názov firmy, ktorý je uvedený na záväznej prihláške.  

Predávajúcemu bude záväzne pridelené predajné miesto len ak zašle úplnú a správne vyplnenú prihlášku a uhradí daň za verejné 

priestranstvo za všetky tri dni predaja v termíne do 31.08.2012. V prípade zaslania prihlášky bez úhrady dane organizačný štáb nie je 

povinný prideliť predávajúcemu predajné miesto. Správnosť výšky dane skontroluje organizačný štáb jarmoku pri vydaní povolenia na 

predaj.  

 2. Organizačný štáb prideľuje predajné miesta a vyhradzuje si právo, v prípade naplnenia kapacity predajného priestoru alebo veľkého 

počtu stánkov s rovnakým sortimentom,  odmietnuť registrované prihlášky bez ohľadu na dobu ich zaslania a zaregistrovania. O tejto skutočnosti 

bude predávajúci informovaný najneskôr sedem dní pred konaním jarmoku. Zaplatená daň bude predávajúcemu v tom istom termíne zaslaná späť.  

3. Registrácia predávajúcich pred umiestnením stánku v predajnom priestore a začatím predaja  vykoná organizačný štáb jarmoku 

(budova MsÚ, Ulica obchodná 1). Registrácia  začína dňa 27.09.2012 od 13.30 hod.  a 28.09.2012 v čase od 05.00 hod. . 

4. Nárok na vrátenie zaplatenej dane, v prípade neodôvodnenej neúčasti na jarmoku nevzniká. Rezervácia prideleného miesta trvá do piatku do 

07.00 hod., v prípade neskoršieho príchodu, nahláseného organizačnému štábu na telefónnych číslach 052/ 4315224, 4315216, 4315111 bude 

rezervácia predĺžená.  

5. Ak organizačný štáb zistí pri následnej kontrole nesprávne nahlásené údaje má právo zvýšiť daň za verejné priestranstvo o 100 %.  

6. Predávajúci musí spĺňať počas predaja všetky zákonné podmienky vyplývajúce z platných právnych predpisov, dodržiavať všetky  zákony a 

všeobecne  záväzné nariadenia mesta. Pri predaji potravinárskych výrobkov je potrebné súhlas (povolenie) príslušného Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. Každý predávajúci je povinný predložiť potrebné  doklady orgánom kompetentným vykonávať kontrolu predaja, predávať 

na predajnom mieste určenom organizačných štábom, udržiavať predajné  miesto v čistote a poriadku počas predaja a po ukončení predaja. 

Porušenie  týchto podmienok má za následok zákaz predaja počas jarmoku. 

7. Organizačný štáb zabezpečuje napojenie na zdroj elektrickej energie len v prípade, že táto požiadavka bude uvedená v záväznej 

prihláške. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
tu odstrihnúť 

 

Prihláška na XXI. Ľubovniansky jarmok v Starej Ľubovni od 28.09.2012 do 30.09.2012

SORTIMENT OBČERSTVENIE 

Priezvisko : Meno : Názov firmy :

Ulica : Mesto : PSČ : Tel./Fax :

Stánok č. 1         metre          x metre Stánok č. 4 metre        x metre Doba predaja v dňoch :

Stánok č. 2        metre          x metre Stánok č. 5 metre        x metre Inštalovanie stánku -

Stánok č. 3        metre          x metre Stánok č. 6 metre        x metre uveďte dátum :

 

Sortiment predávaného tovaru : 

áno nie

Potreba napojenia na zdroj el. energie (aký príkon) Umiestnenie vozidla/*

*/ (v prípade, že neuvediete žiadanú možnosť nebude

Prihlášku zašlite na adresu: motorové vozidlo umiestnené v predajnom priestore)

MESTSKÝ ÚRAD - ekonomické oddelenie MsÚ

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Heslo: Ľubovniansky jarmok  

číslo telefónu : 052/4315 224, 226, 216 a 4315111 fax : 052/4323033 pečiatka a podpis

e-mail: financne@staralubovna.sk

V prípade väčšieho počtu stánkov  uveďte ich rozmery osobitne v príslušných kolónkach stánok 1, stánok 2 atď.

Ak máte požiadavku umiestnenia stánkov osobitne alebo spolu uveďte túto požiadavku ako poznámku v prihláške.

Súčasťou prihlášky je povinne aj nákres umiestnenia stánku, sedenia a umiestnenia vozidla. Sedenie je možné 

umiestniť len vedľa stánku a vozidlo za stánkom. V nákrese uveďte presné rozmery stánku, sedenia a vozidla.

Tieto informácie sú, vzhľadom na obmedzený predajný priestor povinné. V prípade, že k prihláške nepriložite 

nákres organizačný štáb jarmoku negarantuje pridelenie predajného miesta, respektíve umiestnenie sedenia  


