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Návrh na organizovanie príležitostných jarmokov v meste
Bojnice v roku 2019
KOMENTÁR k príprave a realizácii jarmokov v roku 2019
V zmysle pracovného plánu činnosti Kultúrneho centra, p.o.m., bolo navrhnuté, aby
sa v roku 2019 jarné tradičné jarmoky konali v meste na Hurbanovom námestí počas 2
májových víkendov. Termíny sme prispôsobili termínom konania nového festivalu – Zámocké
príbehy, ktorých organizátorom je SNM-Múzeum Bojnice. Rozmiestnenie stánkov bude
podľa projektu architekta mesta Ing. arch. Letovanca.
Oba jarmoky budú mať komerčný charakter, stánky budú umiestnené na komunikácii.
Stánky s občerstvením (budú 2 – 4, oproti Hotelu pod zámkom) budú situované tak, aby
nebola znečistená dlažba. Stánky remeselníkov budú umiestnené na pešej zóne - ulička
remesiel - od začiatku námestia smerom k zámku.
Prvý jarmok v termíne 11.5. – 12.5.2019 – 24. Bojnický jarmok bude komerčný a ľudovým
umelcom bude poskytnutý priestor na ich prezentáciu.
Druhý jarmok v dňoch 18. – 19.05.2019 - Bojnický jarmok a DNI MAJSTROV bude
spojený s remeselami, ktoré majú obľubu u návštevníkov Bojníc a jarmoku dávajú osobitný
charakter a majstri umeleckej výroby sú v zmysle platného VZN mesta oslobodení od
poplatkov za užívanie verejného priestranstva.
Jednotné stánky pre remeselníkov na oba jarmoky kultúrne centrum zapožičia za poplatok
z Moravy.
Jarmoky bude zabezpečovať KC Bojnice, p.o.m., vrátane sprievodných programov. Poplatky
za smeti predajcom nebudú účtované.
Komunikácia počas konania oboch jarmokov na Hurbanovom námestí bude
uzatvorená. Stánky budú umiestnené na komunikácii pri parku tak, aby cesta a chodník
zostali priechodné pre chodcov. Vstupy do reštauračných prevádzok musia zostať taktiež
voľné.
Mestská hromadná doprava (MHD) a prímestská autobusová doprava budú
zabezpečovať prepravu cestujúcich a návštevníkov podľa platného cestovného poriadku
s tým, že bude uzatvorené centrum mesta a autobusy do kúpeľov a prímestské autobusy
budú premávať po Okrajovej ulici.
Ak žiadateľ predloží všetky potrebné potvrdenia (fotokópia platného živnostenského
oprávnenia; ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na
ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo
čestné vyhlásenie, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu; povolenie na ambulantný predaj pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia; pri predaji medu z vlastnej produkcie Osvedčenie o akosti
medu vydané SZV) organizátor jarmoku, mesto, mu vydá povolenie na predaj, resp. na
poskytovanie služieb na trhovom mieste. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí mesto telefonicky alebo
elektronicky bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Kultúrne centrum Bojnice má v pláne organizovať:
* sobota 24. augusta 2019 v čase od 11.00 do 18.00 – MEDOVÉ LETO spojené
s prezentáciou výrobcov medu, propolisu, včelieho vosku a inými aktivitami.
Podujatie sa bude konať podľa záujmu, pričom sa neplánuje s uzáverou centra
mesta.

Technicko – organizačné zabezpečenie
JARMOKOV v meste Bojnice konaných v roku 2019
Názov podujatí : 1.) 24. BOJNICKÝ JARMOK (11. - 12.05.2019)
2.) BOJNICKÝ JARMOK a DNI MAJSTROV (18. - 19.05.2019)

Návrh trvania jarmokov :
1.) 24. BOJNICKÝ JARMOK
sobota 11.05.2019 od 09.00 do 21.00 h (sprievodné programy od 10.00 do 20.00 h)
nedeľa 12.05.2019 od 09.00 do 19.00 h (sprievodné programy od 13.00 do 19.00 h)
2.) BOJNICKÝ JARMOK a DNI MAJSTROV:
sobota 18.05.2019 od 09.00 do 21.00 h (sprievodné programy od 10.00 do 20.00 h)
nedeľa 19.05.2019 od 09.00 do 19.00 h (sprievodné programy od 13.00 do 18.00 h)
Organizátor jarmokov: mesto Bojnice, KC Bojnice, p.o.m.

Úlohy spojené s prípravou a realizáciou jarmokov:
1. Zabezpečiť
rozhodnutie o uzávere mesta Bojnice počas dní konania jarmokov
(11.05. – 12.05.2019 a 18.05. – 19.05.2019)
Z: prednosta MsÚ, Odd. RRaŽP
T: do 30.4.2019
2. Oznámenie záujemcom a dotknutým orgánom štátnej správy, verejnej správy a PO o
konaní jarmokov.
Z: prednosta MsÚ, Odd. RRaŽP, resp. sekretariát;
T: do 30.4.2019
3. Vydanie poverenia pre KC Bojnice, p.o.m., na organizovanie jarmokov.
Z: prednosta MsÚ, resp. ved. FO MsÚ
T: do 22.04.2019
4. Zabezpečenie rozmiestnenia predajných stánkov, označenie miest, prideľovanie miest
na predaj a poverenie na výber miestnej dane za užívanie verejného priestranstva
formou rozhodnutia mesta.
Z: riad. KC Bojnice, p.o.m. a ved. FO MsÚ
T: od 22.4.2019 a počas konania jarmokov
5. Skompletovanie potrebných potvrdení predajcov na príležitostných trhoch a ich
spracovanie do predpísaného tlačiva pre mesto Bojnice, ktoré ho odošle na Finančné
riaditeľstvo SR a RÚVZ.
Z: riad. KC Bojnice, p.o.m. a ved. FO MsÚ
T: do 10.05.2019
6. Zabezpečenie informácií (propagácie) jarmokov – v Bojnických zvestiach, masmédiách –
u reklamných partnerov KC Bojnice, p.o.m., na www stránke mesta, KC Bojnice, na
pútačoch a plagátoch.
Z: riad. KC Bojnice, p.o.m.
T: od 08.04.2019
7. Zabezpečenie kvetinovej zelene na pešej zóne - Hurbanovho námestia
Z: riad. TS, p.o.m., Bojnice
T: od 22.04. vrátane vlajkovej výzdoby k štátnym sviatkom 1.mája a 8.mája)
Z: vlajková výzdoba – KC Bojnice, p.o.m., od 26.04. – do 19.5.2019
8. Zabezpečenie kultúrnych programov, dohody so súbormi, úhrada honorárov, ozvučenie
a účinkovanie súborov a jednotlivcov počas konania jarmokov v predvestibulí kultúrneho
centra podľa osobitného rozpisu, konferans. Zabezpečenie povolenia na uvádzanie
hudobných diel - licenčné zmluvy SOZA a úhrada fa vystavenej SOZA na základe
licenčnej zmluvy.
Z: riad. KC Bojnice, p.o.m.
T: do 10.05.2019 a počas jarmokov

9. Zabezpečenie uzávery mesta podľa projektu dopravného značenia dodávateľsky.
Z: riad. KC Bojnice, p.o.m.
T: 11.5.-12.5.2019, 18.5. – 19.5.2019
10. Zabezpečenie prevádzky parkovísk pod Régiou a odstavných plochách v okolí KC
Bojnice.
Z: riad. TS, p.o.m., Bojnice
T: 11.5.-12.5.2019, 18.5. – 19.5.2019
9. Zabezpečenie poriadkovej služby – priebežne počas konania jarmokov.
Z: náčelník MsP Bojnice
T: v dňoch konania jarmokov a nočné služby
10. Zabezpečenie čistoty počas konania jarmokov, priebežný odvoz komunálneho
odpadu a likvidácia komunálneho odpadu od predávajúcich.
Z: riad. TS, p.o.m., Bojnice T: počas jarmokov a po skončení každého jarmočného dňa

V Bojniciach dňa 4.3.2019
Návrh spracovala : Ing. Emília Belianska

Prílohy : 1. Návrh textu Oznámenia o konaní jarmokov v meste Bojnice pre FO a PO,
dotknuté orgány, organizácie a PO;

Návrh uznesenia :
Mestská rada
A) berie na vedomie Návrh na organizovanie príležitostných trhov v meste Bojnice
v roku 2019 a Technicko – organizačného zabezpečenia jarmokov v meste Bojnice
v termínoch 11.5. – 12.5.2019 a 18.5. – 19.5.2019;
B) berie na vedomie stanoviská komisií MsZ;
C) odporúča organizovať jarmoky podľa predloženého návrhu TOZ;

príloha č. 1

Návrh textu oznámenia : - na hlavičkový papier mesta BOJNICE

Fyzickým a právnickým osobám
- záujemcom o účasť na jarmokoch,
zainteresovaným na konaní
a dotknutým orgánom
Bojnice 22.03.2019
č.j. : /2019
OZNÁMENIE O KONANÍ príležitostných trhov - JARMOKOV v meste Bojnice
MsR v Bojniciach na svojom rokovaní dňa 18.03.2019 odporučila organizovať jarné
príležitostné trhy v meste Bojnice takto:
Návrh trvania jarmokov :

Termíny konania:
1.) 24. BOJNICKÝ JARMOK:
sobota 11.05.2019 od 09.00 do 21.00 h (sprievodné programy od 10.00 do 20.00 h)
nedeľa 12.05.2019 od 09.00 do 19.00 h (sprievodné programy od 13.00 do 19.00 h)
2.) BOJNICKÝ JARMOK a DNI MAJSTROV:
sobota 18.05.2019 od 09.00 do 21.00 h (sprievodné programy od 10.00 do 20.00 h)
nedeľa 19.05.2019 od 09.00 do 19.00 h (sprievodné programy od 13.00 do 18.00 h)
Uvedené termíny sú dňami pracovného voľna a pracovného pokoja a zároveň dňami
konania festivalu Zámockých príbehov na Bojnickom zámku.
Súčasťou jarmokov budú aj sprievodné kultúrne programy v predvestibulí kultúrneho centra
na Hurbanovom námestí.
Svoj záujem o účasť na týchto podujatiach môžu fyzické a právnické osoby nahlásiť
prihláškou, ktorú nájdu na webovej stránke kultúrneho centra, na adresu:
* Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., Hurbanovo námestie č. 19/41, 972 01 BOJNICE,
tel. 543 09 80, kcbojnice.kotrikova@gmail.com;
(všetky víkendy komerční jarmočníci)
Komunikácia na Hurbanovom námestí bude uzatvorená. Stánky budú
umiestnené na komunikácii od parku tak, aby zostali priechodné chodník pre
chodcov a návštevníkov a zároveň aby neboli zakryté vstupy do existujúcich
reštauračných prevádzok na Hurbanovom námestí.
Od majiteľov stánkov, ktorí budú mať v sortimente jedlá a nápoje, sa bude vyžadovať
aby zabezpečili priestor pred znečistením a zamastením dlažby.
Organizátori jarmokov si vyhradzujú právo určenia miesta pre jednotlivých
prihlásených a zúčastnených predávajúcich !
Park na Hurbanovom námestí bude slúžiť na prechod pre chodcov a nebudú tam
umiestňované žiadne stánky.
Pred kultúrnym centrom bude vytvorený priestor na sedenie pre tých, ktorí majú
záujem sledovať
kultúrne programy v predvestibulí v sobotu a v nedeľu počas
príležitostných trhov - jarmokov.
PARKOVANIE: Parkovanie osobných motorových vozidiel predávajúcich nebude na
Hurbanovom námestí dovolené. Predávajúci môžu využiť parkovacie plochy v okolí
a za kultúrnym centrom, ktoré je v správe Technických služieb, p.o.m., Bojnice
a poplatok za odparkované vozidlo zaplatia podľa platného cenníka.

Predávajúci si musia inštalovanie stánkov (v čase od 6.00 do 8.30 h) a svoje
zásobovanie zabezpečiť tak, aby ich vozidlá nezostávali na Hurbanovom námestí.
Zásobovanie sa bude zabezpečovať v nočných a skorých ranných hodinách (do 8.00 h).
Návštevníci Bojníc môžu parkovať na parkoviskách pod Régiou, ktoré sú v správe TS,
p.o.m., Bojnice.
Mestská hromadná doprava (MHD) a prímestská autobusová budú zabezpečovať
prepravu cestujúcich a návštevníkov podľa platného cestovného poriadku s tým, že bude
uzatvorené centrum mesta a autobusy do kúpeľov a prímestské autobusy budú
premávať po Okrajovej ulici.
Kultúrne centrum Bojnice má v pláne organizovať:
* sobota 24. augusta 2019 v čase od 11.00 do 18.00 – MEDOVÉ LETO spojené
s prezentáciou výrobcov medu, propolisu, včelieho vosku a inými aktivitami.
Podujatie sa bude konať na pešej zóne Hurbanovho námestia, pričom sa neplánuje s
uzáverou centra mesta.
Pokiaľ máte záujem o účasť
podmienky, budete u nás vítaní !

na

jarmoku a ste ochotní rešpektovať naše

Tešíme sa na Vašu návštevu v meste Bojnice !

PhDr. František TÁM, MBA
primátor mesta

Telefonické informácie pre predávajúcich:
KC Bojnice, p.o.m. – Mgr. Zlatica Sedláková, Monika Kotríková – 046/543 09 80, 0911
628 885
Rozdeľovník:
MsP Bojnice * Technické služby, p.o.m., Bojnice * Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., *
Zoologická záhrada Bojnice * SNM - Múzeum Bojnice * Kúpele Bojnice, a.s., Bojnice *
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR Prievidza * SAD Prievidza, a.s. * Okresné
riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Prievidza

