
 

 

Mestský úrad HANDLOVÁ 

NÁMESTIE BANÍKOV 7 
972 51 HANDLOVÁ 

  

 
Vybavuje: Eva Jaššová                                                                                   
č.t. 046/5192553 
e-mail: eva.jassova@handlova.sk 
                                                                          

                       
                       P O Z V Á N K A   pre predajcov rozličného tovaru           
 

 
Mesto Handlová, ZMOHN a HBP, a.s. Prievidza Vás pozývajú na Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 02. – 03. septembra 2022 na Námestí baníkov a Partizánskej ulici. 
 
     Záujemcovia o predaj môžu zaslať vyplnenú záväznú prihlášku  v termíne od 05. augusta do 15. augusta 2022  
na adresu: 
Mestský úrad 
Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti 
Námestie baníkov 7 
972 51 Handlová 
 
alebo e-mailom na adresu : eva.jassova@handlova.sk  
 
     Žiadame predajcov o dodržanie začiatočného termínu podávania prihlášok, t. j. od 05. augusta 2022. 
 
V prípade záujmu viacerých predajcov o rovnaké predajné miesto, si organizátor vyhradzuje právo prideliť záujemcovi iné 
najbližšie voľné číslo predajného miesta. Rozhodujúcim kritériom je dátum doručenia prihlášky.  
Organizátor záujemcovi do e-mailovej schránky zašle písomné potvrdenie o rezervácii predajného miesta spolu s výškou 
poplatku a oznámením čísla účtu, na ktorý záujemca poukáže úhradu do stanoveného termínu. V prípade neuhradenia 
platby bude rezervácia zrušená a miesto ponúknuté inému záujemcovi.                              
                 
Rezervácia zaplateného predajného  miesta je  do 02. 09. 2022 do 8.00 hod. !   
Vjazd motorového vozidla na Partizánsku ulicu do predajnej zóny bude možný len od kruhového objazdu (Ul. 29. 
augusta) v piatok a sobotu do 08:00 hod. Počas predajnej doby pohyb motorových vozidiel v priestore pešej zóny 
konania jarmoku nie je možný.    
 

     Elektrickú energiu a pitnú vodu poskytujeme len predajcom veľkého občerstvenia.  
 
    Predajcovia potravinárskeho tovaru sú povinní k záväznej prihláške doložiť platné rozhodnutie príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva  na  ambulantný predaj. 
     Všetci predajcovia sú povinní 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. 
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Organizátor jarmoku nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov jarmoku. 
Predávajúci je povinný zaujať len pridelené miesto, udržiavať ho v čistote a po skončení predaja tento odovzdať vyčistený. 
V prípade zanechania znečisteného predajného miesta, predajcovi  budú účtované náklady za čistenie vo výške 20,- €.  
  
                 

Čas predaja: 
02. 09. 2022 :      od 10.00 – 20.00 hod. 
03. 09. 2022 :      od 08.00 – 18.00 hod. 
 
Žiadame predajcov, aby dodržiavali  stanovený predajný čas.  
 
 
Šírka jedného predajného miesta je 2 m.          

 
P o p l a t k y  za  jedno predajné miesto  na celé trvanie jarmoku 
sú:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
15,- €   potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, cukrovinky, varená kukurica, syrové korbáčiky, jadierka, 
            ovocie, zelenina, koláče... 
25,- €   trdelník, langoše, hot-dog, kebab, palacinky, cukrová vata, pukance, nakladané syry, holandské syry, 
            mäsové výrobky, údeniny, čapovaná medovina... 
25,- €   textilné, odevné, kožené výrobky, obuv, domáce potreby, hračky, elektronické výrobky, kozmetika, 
            drogériový tovar, bižutéria... 
  7,- €   drobné ľudovoumelecké výrobky z dreva, kovu, keramiky, skla a textílií (vlastná výroba) 
10,- €   parkovanie vozidla za stánkom, pokiaľ to priestranstvo umožňuje   

 
Pri predaji viacerých sortimentov v jednom stánku sa berie do výpočtu poplatku najvyššia sadzba.    
 
 
 
 
 
 
Možnosť ubytovania: 
hotel Baník, č.t. 046/5475422 
Hutira Relax club, č.t.: 046/5426142 
SOŠ – turistická ubytovňa, č.t.: 046/5121910  

 

    
 

                         
 



 

 

                            Záväzná prihláška – Banícky jarmok 2022  

                                         rozličný tovar 
                                                                
         

Priezvisko, meno 
- fyzická osoba 

 

Obchodné meno 
- právnická osoba 

 

 
Trvalý pobyt/sídlo firmy 

 

 
Telefónny kontakt 

 

 
e-mailová adresa 

 

 
Predávaný sortiment 

 

 
Šírka predajného miesta 
 

 

Mám záujem o predajné 
miesto číslo /čísla/ 
+ možnosť parkovania 

 

 

 
 
 
     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. 
 
    
                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                         ------------------------------------------- 
                                                                                                                              podpis 

 
 
 


