
Organizačné pokyny  
Sobranský jarmok 2017 

 
 

Názov podujatia: Sobranský jarmok 
 
Termín konania : 21.09.2017 -23.09.2017 
 
Miesto konania : Sobrance, Námestie slobody, ulica Štefánikova   
 
Organizátor:  Mesto Sobrance 
 
Účastníci :    Právnické a fyzické osoby, ktorých činnosť je v súlade so zákonom č.455/1991 Zb.o 
živnostenskom podnikaní, zákonom č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník, zákonom č.47/1992 Zb.Občiansky 
zákonník,  zákonom č.178/ 1998 Z.z. o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach. 
 

I. 
  
   Kultúrny program jarmoku začína vo štvrtok 21.09.2017, oficiálne otvorenie jarmoku je v piatok 22.9.2017. 
Stánky je možné stavať vo  štvrtok 21.9.2017 od 8,00 hodiny do piatka 22.9.2017 do 09.00 hodiny. Výstavbu 
stánkov si zabezpečí účastník sám na svoje náklady. 
 
 Predajná doba: 
 
 Stánky s občerstvením : 
            štvrtok 21.09.2017 od 9.00 hod. – 24,00 hod. 
            piatok 22.09.2017 od 8.00 hod.  – 24.00 hod. 
            sobota 23.09.2017 od 8.00 hod. -  15,00 hod. 
 
            Ostatné predajné stánky : 
            štvrtok 21.09.2017 od 9.00 hod. – 18.00 hod. 
            piatok 22.09.2017 od 8.00 hod.  – 18.00 hod. 
            sobota 23.09.2017 od 8.00 hod. -  15,00 hod. 

 
 

II. 
Rozmiestnenie stánkov 

 
1. Stánky s občerstvením budú umiestnené na Štefánikovej ulici.  
Predajca bude môcť pre svoj stánok využívať verejné priestranstvo  najmenej v dĺžke 2 m (1 modul  s rozmermi 
2 x 2 m) a  max.5 modulov  t.j. 10 m dĺžky. Predajné stánky poskytujúce občerstvenie musia mať pred stánkom 
zabezpečené sedenie aspoň pre 8 osôb ( plocha  5 m2) , ktoré je spoplatnené. Elektrická energia pre stánky s  
občerstvením je zabezpečená. 
 2.  Stánky s iným sortimentom ako občerstvením budú umiestnené na Námestí slobody , malá časť aj 
na ul. Štefánikovej.  Predajca bude môcť pre svoj stánok využívať verejné priestranstvo  najmenej v dĺžke 3 m (1 
modul  s rozmermi 3 x 2 m, max.4 moduly t.j. 12 m dĺžky, vo výnimočných prípadoch modul aj inej dĺžky) .  
 
 

III. 
 Predajcom budú zaslané tieto organizačné pokyny , sadzobník dane za užívanie verejného priestranstva 
počas Sobranského jarmoku a orientačný plán rozmiestnenia predajných miest (modulov) stánkov s iným ako 
občerstvovacím sortimentom.   
Predajca podľa svojho záujmu o predajné miesta (počet modulov) a sadzobníka dane za užívanie verejného 
priestranstva si vypočíta daň za užívanie verejného priestranstva a túto jedným z dole uvedených spôsobov 
organizátorovi  uhradí. 
 Daň za užívanie verejného priestranstva  je treba uhradiť do 31.8.2017 . Organizátor bude predajné 

miesta prideľovať podľa dátumu  došlých platieb od záujemcov. 
 Po obdržaní dane za užívanie verejného priestranstva organizátor mailom prípadne poštou zašle 
záujemcovi  potvrdenie o pridelení predajného miesta, v prípade stánkov s iným ako občerstvením aj číslo 



prideleného miesta (modulu). 
  
Predajcovia s iným ako občerstvovacím sortimentom zároveň s úhradou môžu svoju požiadavku na konkrétny 
modul na jarmočnisku zaslať na mailovú adresu rybnicky.marian@sobrance.sk   
 Predajné miesto prideľuje organizátor, ktorý pri prideľovaní modulov môže zohľadniť požiadavky 
predajcov na umiestnenie ich stánku. V prípade naplnenia kapacity jarmočniska si organizátor vyhradzuje právo  
záujemcu o miesto odmietnuť. Ak organizátor z dôvodu nedostatku miesta na jarmočnisku záujemcu odmietne, 
vráti mu zaplatenú daň za užívanie verejného priestranstva.  
 Organizátor daň za užívanie verejného priestranstva predajcovi nevráti v prípade, ak sa  tento nezúčastní 
z dôvodu nespokojnosti s prideleným predajným miestom, prípadne z dôvodu nepriaznivých klimatických 
podmienok. 
  Rozhodnutie o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva bude predajcovi odovzdané najneskôr 
počas jarmoku.  

IV. 
  

Spôsob úhrady dane za užívanie verejného priestranstva  
 
 Záujemca o predajné miesto daň za užívanie verejného priestranstva môže uhradiť : 
 
- bezhotovostne na účet mesta , č.ú. IBAN: SK56 0200 0000 0000 3282 6552 , BIC: SUBASKBX,  do 
variabilného symbolu uvedie svoje IČO  a v poznámke uvedie svoje meno alebo názov firmy (bez týchto 
údajov nebude možné platbu identifikovať), 
- v hotovosti do pokladnice Mestského úradu v Sobranciach   
 

V. 
 

1. Predávajúci musí byť držiteľom platného dokladu o oprávnení podnikať a  príslušného povolenia Úradu 
verejného zdravotníctva a tieto doklady je povinný na požiadanie predložiť oprávneným osobám.   
 Každý stánok musí byť vybavený registračnou pokladnicou , pričom médium pre funkčnosť registračnej 
pokladnice si zabezpečí každý účastník sám na vlastné náklady. Elektrická energia pre stánky s iným 
sortimentom ako občerstvením nie je zabezpečená. 
 Predajný stánok musí byť na viditeľnom mieste označený obchodným menom a sídlom podnikateľa a 
menom a priezviskom osoby , zodpovednej za činnosť prevádzkárne. 
 Predaj zo zeme a nehygienických stolov nebude povolený.  
2.    Likvidáciu predajných stánkov musia predávajúci ukončiť 23.9.2017 do 15,00 hodiny. 
Čistenie stánkov a ich okolie zabezpečí vedúci stánku priebežne počas prevádzky a dôkladné čistenie po 
záverečnej hodine.     
 Stráženie stánkov i tovaru počas predaja, vo večerných i nočných hodinách si zabezpečuje každý 
účastník sám na vlastné náklady.  
3. Parkovanie bude zabezpečené na odstavných plochách, v prípade možnosti v jednotlivých lokalitách aj 
za stánkom.  
          Cenové podmienky za užívanie verejného priestranstva sú uvedené v priloženom cenníku.  
  
 
 
 
V Sobranciach 03.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Pavol Džurina                                                                                                  
                                                                                       primátor mesta  
 
 
 



  
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance 

 
 
 

Sadzobník dane 
za užívanie verejného priestranstva počas 

 Sobranského jarmoku v dňoch 21. až 23. septembra 2017 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva pre predajné stánky s : 
 
      1. občerstvením, jedlom a alkoholickými nápojmi  za dni 21.-23.9.2017 za 
miesto  
 
- do 2 m   …............................................   87,- €                                    
- do 4 m   …............................................ 171,- €     
- do 6 m   …............................................ 255,- €     
- do 8 m   …............................................ 339,- €     
- do 10 m …............................................ 423,- €     
k cene pripočítať za sedenie pre 8 osôb (2x2,5 m)  za 3 dni ….........   6,-€  
 

2. burčiakom za dni 21.-23.9.2017 za miesto pre stánok  
- do 2 m     …............................................ 111,- €   
- do 4 m     …............................................ 219,- €   
- do 6 m     …............................................ 327,- €   
- do 8 m     …............................................ 435,- €   
- do 10 m   …............................................ 543,- €   
k cene pripočítať za sedenie pre 8 osôb (2x2,5 m)  za 3 dni ….........   6,-€  
 

3. langošmi, trdelníkmi,gofry, cukrovou vatou, ľadovou triešťou alebo 
zemiakovými špirálami za dni 21.-23.9.2017 

- do 2 m         …............................................   63,- €   
- do 4 m         …............................................ 123,- €   
- do 6 m         …............................................ 183,- €   
- do 8 m         …............................................ 243,- €   
- do 10 m       …............................................ 303,- €   
 

4. iným sortimentom za dni 21.-23.9.2017 
- do 3 m      …............................................   75,- €             
- do 6 m      …............................................ 147,- €          
- do 9 m      …............................................ 219,- €         
- do 12 m    …............................................ 291,- €          



 
 
 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva za : 
 
-  za umiestenie cirkusu                                                     0,20 €/m2 za každý aj začatý deň 
-  za umiestnenie lunaparku, strelníc a iných atrakcií       0,80 €/m2 za každý aj začatý deň                       
  
 
 Dane  za užívanie verejného priestranstva v bode 1.-4. sú vypočítané vrátane dane za 
parkovanie motorového vozidla . 
 U stánkov s občerstvením a burčiakom je treba k cene pripočítať daň v čiastke 6,- € za 
jedno sedenie -prenosný stôl , stoličky alebo lavice, zaberajúce plochu 5 m2. Ak predajca 
bude užívať viac sedení, daň za užívanie priestranstva sa navýši primerane počtu sedení. 
Horeuvedené dane boli prepočítané podľa sadzieb uvedených vo Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Sobrance č.5/2016 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance, ktoré je zverejnené na stránke 
www.sobrance.sk v časti „Dokumenty“.  

 
 
 
V Sobranciach 03.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Ing. Pavol Džurina 

                                                                                         primátor mesta  
 

  
 
 
 

 
 


