
INFORMÁCIA PRE PREDÁVAJÚCICH NA  

MARTINSKOM JARMOKU 2016 TRSTENÁ  

MARTINSKÝ  JARMOK  
 

 11. a 12. NOVEMBRA  2016 
(piatok, sobota) 

  
 na Námestí M.R. Štefánika v Trstenej   

spojený s kultúrnym programom. 
 

PREDAJNÉ MIESTA:   Námestie M.R. Štefánika – sektory A,B,C,D 
Ulica Bernolákova (hlavná cesta I/59) – sektor E  

       (vizuálne vyznačené v grafickej prílohe). 
 
Predajné miesta na Námestí M.R.Štefánika (sektory A,B,C,D a E) je možné objednať 
VOPRED PÍSOMNE,MAILOM,TELEFONICKYaleboOSOBNE v úradných hodinách:  
            pondelok, utorok , štvrtok   od 07.30 do 15.30 

streda      od 07.30 do 17.00  
piatok      od 07.30 do 14.00 

na Mestskom úrade,  oddelení   mestského majetku, č.dverí 7 na prízemí.  
Informácie: č. tel.   043/5310 110 

mobil: 0902 915 690 
email: msu@trstena.sk,   jana.domagalova@trstena.sk  

 
UPOZORNENIE:  
V zmysle novelizácie zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb v znení neskorších predpisov,  je  povinnosť predložiť k žiadosti záznam Daňového úradu, kde 
má predávajúci pridelený DAŇOVÝ KÓD ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE, 
alebo čestné prehlásenie, že predávajúci nemá povinnosť používať pokladnicu (napr. držiteľ preukazu 
ZŤP a pod.). 
Ak ste uvedené doklady už predkladali v minulom období, nie je potrebné tieto opätovne 
zasielať, iba v prípade, že došlo k zmene. 
PODMIENKY PREDAJA A  PRIDELENIA PREDAJNÉHO MIESTA  
V SEKTOROCH  A,B,C,D    (NÁMESTIE) 

- nutnosť zaslania písomnej žiadosti o povolenie predaja (môže byť  mailom),  
- na základe pokynov, ktoré Vám budú  zaslané na základe žiadosti,  vykonať úhradu za 

pridelené predajné miesto v určenom sektore,  
- podmienka pridelenia miesta v sektoroch A,B,C,D  je  splnenie podmienok a 

úhrada za miesto vopred  na obidva dni, 
- po zaplatení Vám bude  zaslaná miestenka na predajné miesto,   
- predajné miesto je potrebné obsadiť v deň konania jarmoku najneskôr do 08.00 hod. 

ráno  z dôvodu  uzavretia  ulice Bernolákovej, Kukučínovej a Námestia 
M.R.Štefánika,   podľa pokynov mestskej polície. 



- bez vopred pridelenej povolenky – miestenky  NEBUDE povolený predaj (ani 
vjazd) do sektorov A, B, C,  D  na Námestí  M.R.Štefánika. 

- do sektorov C a D sú uprednostnení predávajúci s vlastnou remeselnou alebo 
umeleckou výrobou.  

PODMIENKY PREDAJA PO OBSADENÍ VYHRADENÝCH SEKTOROV  - 
pokračovanie  SEKTORU E – Ulice  BERNOLÁKOVEJ – hlavná cesta I/59 
- predaj na Ulici Bernolákovej po obsadení všetkých vyhradených predajných miest na 

námestí, taktiež s možnosťou parkovania  vozidiel za  predajným  stánkom za určené 
nájomné na základe žiadosti a splnených podmienok  Vám budú zaslané pokyny 
a podmienky na úhradu za predajné miesto a parkovanie 

- predaj v sektore E – aj bez predchádzajúcej  rezervácie,   možnosť vyplatiť v deň 
konania jarmoku na MsÚ od 06.00 hod. ráno.  

PODMIENKY PARKOVANIA  
-  možnosť parkovať auto za stánkom :  
JE  - v sektoroch   A, B, E,   Ulica BERNOLÁKOVA- hlavná cesta I/59  
NIE JE  - v sektore C a D 
- parkovanie áut bude možné aj na vedľajších komunikáciách bezplatne.  
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
-  stánky musia byť na viditeľnom mieste označené – názov firmy, meno osoby zodpovednej 
za predaj,  tovar musí byť označený cenovkami, 
- mesto nezabezpečuje  pripojenie na elektrickú energiu, okrem predávajúcich 
s občerstvením a  vopred dohodnutej požiadavky 
-pri stavaní stánkov na trhovom mieste sú trhovníci povinní rešpektovať pokyny pracovníkov 
 mestskej polície. 
NÁJOMNÉ   

- platné pre rok 2016  za predajné miesta je stanovené uznesením Mestského 
zastupiteľstva  č.491/XII/2012 zo dňa 11.decembra 2012 a pripočítanou mierou 
inflácie  alebo deflácie vždy za predchádzajúci rok,  a je nasledovné: 

Názov ROK 2016 

Predajné miesto*  1. deň  

Predajné miesto*  2. deň  

11,50 eur /deň/pred.miesto 

  5,75 eur/deň/pred.miesto 

Predajné miesto* – predávaná vlastná výroba  1. deň  

                              - predávaná vlastná výroba  2.  deň  

  5,75 eur /deň/pred.miesto 

  2,88 eur /deň/pred.miesto 

Predvádzanie vlastnej výroby a jej predaj (remeselníci, ľudová tvorba) 
1. a 2. deň  

bezplatne 

parkovanie osobného vozidla za predajným stánkom  1. deň   

parkovanie osobného vozidla za predajným stánkom  2. deň  

5,75  eur/deň 

2,88 eur/deň 

parkovanie úžitkového vozidla za predajným stánkom 1. deň  

parkovanie úžitkového vozidla za predajným stánkom 2. deň  

9,75 eur/deň 

4,88 eur/deň 

parkovanie prívesného vozíka za predajným stánkom 1. deň 

Parkovanie prívesného vozíka za predajným stánkom 2. deň 

4,00 eur/deň 

2,00 eur/deň 

parkovanie a predaj z nákladného vozidla 1. deň 

parkovanie a predaj z nákladného vozidla 2. deň 

19,25 eur/deň 

  9,63 eur/deň  

*predajné miesto: (šírka 2m) 
* vlastná výroba – preukázať živnostenským listom alebo  iným oprávnením, kde je preukázaný  predmet 
činnosti súvisiaci  s predávaným tovarom.           


