
 

 

Mestský úrad HANDLOVÁ 

NÁMESTIE BANÍKOV 7 
972 51 HANDLOVÁ 

  

    

 
               

POZVÁNKA 
pre predajcov veľkého občerstvenia a pre predajcov piva, vína, alko a nealko 

nápojov bez podávania jedál 
 
Mesto Handlová, Združenie miesta a obcí hornej Nitry a Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s. organizujú v dňoch 03. 09. – 04. 09. 2021 Regionálne oslavy Dňa 
baníkov a Banícky jarmok. Srdečne Vás pozývame na toto podujatie s predajom 
širokého sortimentu Vami pripravovaných jedál a nápojov.  
 
Poplatok je stanovený za 1 m2  predajného miesta na dva dni, t.j. na celé trvanie 
jarmoku. Verejné priestranstvo určené na umiestnenie stolov a lavíc počas 
stanoveného času predaja nie je spoplatnené.  
 
Sadzba poplatku:  60,- €/m2        veľké občerstvenie 

                              30,- €/m2        pivo, víno, alko a nealko nápoje bez podávania jedál 
 

Na Námestí baníkov v sektore občerstvenia je možné umiestniť motorové vozidlo 
podľa kapacity (t.j. nebude možné parkovanie za každým predajným zariadením). 
Organizátor určí umiestnenie motorového vozidla za dodržania podmienky, že jeho 
dĺžka nebude presahovať šírku predajného zariadenia. Poplatok za parkovanie za 
stánkom: motorové vozidlo: 40,- €; prívesný vozík: 20,- €      
 
Organizátor si vzhľadom k obmedzenému priestoru konania jarmoku vyhradzuje 
právo výberu predajcu. Vybranému záujemcovi organizátor do e-mailovej schránky 
zašle písomné potvrdenie o rezervácii predajného miesta spolu s oznámením čísla 
účtu, na ktorý záujemca poukáže úhradu do stanoveného termínu. V prípade 
neuhradenia platby bude rezervácia zrušená a miesto ponúknuté inému záujemcovi.     
 

Podmienky účasti na Baníckom jarmoku 2021 
 

1.   predajca je povinný pri predaji používať recyklovateľný obalový materiál, alebo 
festivalové poháre s motívom prezentácie mesta Handlová s označením mierky 
objemu 0,3 l, 0,4 l a 0,5 l každý pohár. Poháre boli vydané v limitovanom počte 
1000 ks. Festivalové poháre dodá organizátor v množstve podľa dohody 
s predajcom. Predajca je povinný sumu za poháre uhradiť organizátorovi 
priamo pri ich prevzatí, pričom suma za 1 ks pohára činí 1,80 €. Predajca môže 
pri predaji nápoja pohár zálohovať, pričom záloha za 1 ks pohára je fixne 
stanovená vo výške 3,- €,  

2.   po skončení predaja a uzatvorenia predajného zariadenia po prvom dni 
predaja je predajca povinný odstrániť zo svojich stolov obalový materiál ako aj 
zvyšky jedál a nápojov po zákazníkoch. Stoly a lavice je povinný zložiť tak, aby 
bolo umožnené vyčistenie priestoru námestia. V opačnom prípade bude 
organizátor požadovať úhradu poplatku za umiestnenie stolov a lavíc mimo 
stanoveného času predaja vo výške 20,- € za každé takéto zariadenie, 

3.   po skončení predaja na jarmoku je predajca povinný zanechať pridelené 
priestranstvo čisté a v pôvodnom stave. V prípade poškodenia akejkoľvek časti 
využívaného verejného priestranstva za škody zodpovedá predajca  a mesto 
Handlová si bude nárokovať náhradu škody,      



4.   predajca je povinný k prihláške doložiť  platné rozhodnutie príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj, 

5.   predajca je povinný k prihláške doložiť: 
a) fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený 

kód VRP a prihlasovacie údaje, vo fotokópii potvrdenia podnikateľ 
neuvádza (vymaže) údaje o login-e a hesle, alebo  

b) fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v  e kasa zóne podnikateľa, 
na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom 
pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom  (trhovom) 
mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach, alebo 

c) fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód, alebo 
d) dokladu označeného slovami „neplatný doklad“, ktorý nesmie obsahovať 

QR kód, alebo 
e) čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je 

povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú 
pokladnicu. 

                                                                           . 
UPOZORNENIE! 

Predajcovia burčiaku a vinárskych produktov bez IČO sa jarmoku môžu zúčastniť len 
po predložení oprávnenia vydaného UKSUP-om v Bratislave „Registrácia/Osvedčenie 
vinára alebo obchodníka s vinárskymi produktmi. 
        
Čas predaja je stanovený nasledovne:  
03. 09. 2021 (piatok)  od 10.00 hod. do 22.00 hod. 
04. 09. 2021 (sobota) od 08.00 hod. do 22.00 hod.   
 
V prípade záujmu o predaj na Baníckom jarmoku je potrebné 
vyplniť a zaslať záväznú prihlášku najneskôr do 17. 08. 2021 na adresu: 
Mestský úrad Handlová, Odd. podnikateľskej činnosti, Námestie baníkov 7,  
972 51 Handlová, alebo e-mailom na adresu: eva.jassova@handlova.sk. 
 
V prípade stornovania prihlášky do 25. 08. 2021 bude účtovaná storno pokuta vo 
výške 70% z uhradenej sumy. V prípade stornovania prihlášky po 20. 08. 2021  Vám 
bude účtovaná storno pokuta vo výške 100% z uhradenej sumy, prípadne si za seba 
môžete nájsť iného predajcu s podobným sortimentom. O tejto skutočnosti je potrebné 
ihneď informovať organizátora.        

                                                                           
Elektrickú energiu a pitnú vodu zabezpečuje organizátor jarmoku a ich spotreba je 
zahrnutá v sadzbe poplatku. Prívodné elektrické káble do stánkov ako aj hadice na 
vodu v dostatočnej dĺžke sú  predajcovia povinní zabezpečiť si sami.  
 
Možnosť ubytovania: Hotel Baník, t.č. 46/5475422, Hutira Relax Club č.t.: 
046/5426142, SOŠ – turistická ubytovňa č.t.: 046/5121910. 
 
Príloha: Záväzná prihláška 

 
Kontakt na organizátora: Eva Jaššová, tel: 046/5192553, eva.jassova@handlova.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á v ä z n á   p r i h l á š k a 
pre predaj jedál a nápojov počas Baníckeho jarmoku v Handlovej 

mailto:eva.jassova@handlova.sk
mailto:eva.jassova@handlova.sk


v dňoch 03. 09. - 04. 09. 2021 
 

 
Meno a priezvisko                

Adresa                                    

  

Číslo telefónu                          

e- mail                                     

Sortiment jedál/nápojov            

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ predajného zariadenia   

Rozmer predajného 
zariadenia (dĺžka x hĺbka) 

 

Rozmer príslušenstva                 
(auto, vozík)  
Organizátor určí možnosť 
umiestnenia! 

 

 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre 
vyššie uvedené účely. Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa registratúrneho plánu.  
Podrobné podmienky ochrany osobných údajov sú dostupné na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk link: /https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00318094/sk/zakladne-informacie.      
 

 
                                                            
                                                                                            ---------------------------------- 
                                                                                                                                 podpis 

 

http://www.handlova.sk/

