
MESTSKÝ  ÚRAD  V BARDEJOVE 
A  ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  670. ROČNÍKA HISTORICKÉHO  A 50. ROČNÍKA NOVODOBÉHO 

BARDEJOVSKÉHO  JARMOKU 

 
INFORMÁCIA  PRE  ÚČASTNÍKOV  AKCIE  „ULIČKA  REMESIEL“ 

 
V dňoch 24. až 27. augusta 2023 sa uskutoční v Bardejove už 50. ročník Bardejovského jarmoku, v rámci ktorého 
bude na Radničnom námestí realizovaná akcia „ULIČKA REMESIEL“ (UR). 

 
Účasť na 50. ročníku Bardejovského jarmoku „ULIČKA REMESIEL“ je možná po splnení týchto podmienok: 

1. po predložení riadne a pravdivo vyplnenej „Záväznej  žiadosti o vydanie povolenia k účasti“  aj s potrebnými 
dokladmi uvedenými v žiadosti - do 9.6.2023.                                                                                                                 
(V prípade, že nemáte pridelené IČO, zadajte prosím do žiadosti RČ žiadateľa). 
VŠETKY POLIA V ŽIADOSTI SÚ POVINNÉ.  POŹADOVANÉ ÚDAJE  VYPLNTE  PROSÍM  ČITATEĽNE  
PALIČKOVÝM PÍSMOM!  

2. po zaslaní potvrdenia o pridelení  predajného stánku (miesta) na akciu  „UR“ - do 7.7.2023 
3. po úhrade poplatku za účasť v stanovenom termíne – do   4.8. 2023  a to: 

- prevodným príkazom na účet mesta Bardejov. Nie poštovou poukážkou!!! 
- v pokladni mesta Bardejov, budova Mestského úradu, Radničné námestie č.16 

32,- €        za prenájom predajného zariadenia -  pultový stánok   (2m x 1m) 
35,- €        za prenájom predajného zariadenia 

 
– biely altánok      (3m x 3m) 

            45,- €        za prenájom predajného zariadenia – drevený stánok    (3m x 2m) 
      15,- €/m

2
   za prenájom predajného miesta – vlastný stánok, (š x hĺ)  max. šírka stánku- 4 m  

              Pre účely organizácie 50. ročníka Bardejovského jarmoku organizačný výbor považuje za termín úhrady 
              poplatku za účasť na bardejovskom jarmoku deň, v ktorom fyzicky fin. prostriedky budú na účte mesta. 

4. po splnení podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov 
5. po uhradení všetkých finančných záväzkov  k mestu Bardejov z predchádzajúcich období 
6. Záväznou podmienkou na akcii „UR“ je praktická ukážka výroby ľudovoumeleckých výrobkov.  

V prípade, že nie je možné na jarmoku technicky zrealizovať ukážku Vášho remesla, požadujeme od Vás 
k žiadosti doložiť a zaslať fotodokumentáciu dokazujúcu, že ste výrobcom všetkého predajného tovaru 
a taktiež foto Vášho stánku, s ktorým sa chcete zúčastniť nášho jarmoku.  

7. Počet pultov, altánkov a stánkov je obmedzený a nebude vyhovené všetkým záujemcom. Z tohto dôvodu Vás 
žiadame, aby ste v žiadosti uviedli aj náhradný variant - rozmer vlastného stánku. 
  

Prípojku elektrickej energie zabezpečuje Bapos, m. p. Bardejov. Prípojky elektrickej energie budú buď 
220V, alebo 380V maximálne do 16A na jeden stánok a to len v zónach určených pre pohostinské stánky 
a na Rad. námestí „Uličku remesiel“, s prihliadnutím na kapacitné možnosti. V ostatných častiach si 
účastník zabezpečuje odber el. energie individuálne z iných zdrojov, na vlastné náklady a vlastnú 
zodpovednosť. V prípade potreby  odberu väčšej kapacity elektrickej energie, akú zabezpečuje BAPOS, 
m.p.,  musí si ju zabezpečiť účastník individuálne prostredníctvom VSD. 
Poplatky za doplnkové vybavenie stánkov (el. prípojka, vodovodná a kanalizačná prípojka) v zmysle 
požiadaviek uvedených v záväznej žiadosti uhrádza  predávajúci účastník  priamo subjektu realizujúcemu 
prípojky podľa výšky stanovenej realizátorom prípojok, t. j. Bapos, m. p. Bardejov - viď cenník doplnkových služieb.               

       Bližšie informácie k doplnkovému vybaveniu stánkov:  
        Bapos, m. p., tel.:  +421 910 420 040, e-mail: bapos@bapos.sk  

 

Organizačný výbor si v  súlade s  príslušnými ustanoveniami organizačného poriadku jarmoku a platným trhovým 
poriadkom vyhradzuje právo ohraničiť počet vydaných povolení vzhľadom na počet predajných stánkov, kapacitu 
priestoru, v ktorom sa bude akcia „ULIČKA  REMESIEL“ konať. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prednostne 
vybrať remeselníkov na základe atraktívnosti ponúkaného remeselného tovaru spojený s prípadnou praktickou 
ukážkou remesla. 

 
Pre našu nasledujúcu spoločnú komunikáciu odporúčame formu elektronickú, t.j. e-mailovou poštou, ktorou 
chceme urýchliť, zjednodušiť a hlavne predchádzať prípadom oneskoreného doručenia, resp. nedoručenia 
zásielky poštou, ktorá si vyžaduje Vaše potvrdenie (podávanie záväzných prihlášok, oznámenie o pridelení 
miesta, povolenie...) v stanovených temínoch. Záväzné žiadosti zasielajte prosím vo formáte: PdF, DOC, DOCX, 

JPG.  Náš e-mail kontakt výhradne pre účely Bardejovského jamoku: ulickaremesiel@bardejov.sk 

  
Predajná doba v zmysle platného trhového poriadku je nasledovná: 
Štvrtok     24.8.2023        08.00 -   21.00 hod.                  Sobota    26.8.2023         08.00  -  21.00 hod. 
 Piatok      25.8.2023        08.00 -   21.00 hod.                  Nedeľa    27.8.2023         08.00 -   18.00 hod. 
                   
Účastníci akcie  „ULIČKA  REMESIEL“  sú povinní zabezpečiť podmienky predaja a praktických ukážok 
produkcie ľudovoumeleckých výrobkov najneskôr do 24.8.2023, t.j. štvrtok,  do 08.00  hod.                           
 

 
     MsÚ Bardejov – odd. komunálnych činností a dopravy, tel. 00421(0)54/4862172, ulickaremesiel@bardejov.sk 
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