
Podrobné informácie k Nitrianskemu jarmoku 03.-05. júla 2021 

 

Mesto Nitra v dňoch 03.-05. júla 2021 tradične pripravuje slávnosti s názvom: “Nitra, milá 

Nitra“, ktorého súčasťou bude „Nitriansky jarmok“. 

Jarmok je určený pre ľudovo-umeleckých remeselníkov. 

Prihlášky na jarmok budú dostupné do 16.06.2021 do 12.00 prostredníctvom tohto 

registračného systému tu 

Nitrianskeho jarmoku sa zatiaľ nemôžu zúčastniť predajcovia iných ako vlastných výrobkov, 

ani predajcovia s potravinovým sortimentom a jarmok takisto nie je zatiaľ určený pre 

predajcov rýchleho občerstvenia, alko a nealko nápojov a nebaleného potravinového tovaru. 

Každý remeselník / predajca musí mať vlastný stánok. Stánky nebudú napájané na elektrickú 

energiu.  

Nitriansky Jarmok sa plánuje v troch lokalitách:  

1. areál Nitrianskeho hradu 

2. Župné námestie 

3. pešia zóna 

Areál Nitrianskeho hradu – jarmok bude realizovaný 2 dni 4.-5.7.2021 (nedeľa 

a pondelok), táto lokalita je prednostne určená pre ľudovo-umeleckých remeselníkov, ktorí 

svoje remeslo predvádzajú v dobovom oblečení. Pod hradbami bude celodenný kultúrny 

program. Historickú atmosféru doplní dobová hudba, divadlo a ukážky remeselníckej práce. 

Program v areáli Nitrianskeho hradu bude prebiehať najmä v čase od 14.00 do 20.00 hod. 

Predaj v stánkoch je možný od 11-tej hodiny. 

Župné námestie – jarmok bude realizovaný 3 dni 3.-5.7.2021 (sobota až pondelok) táto 

lokalita je určená pre ľudovo-umeleckých remeselníkov a pre predajcov, ktorí ponúkajú svoje 

vlastné výrobky. Župné námestie je prechodom medzi hlavným Svätoplukovým námestím 

a jediným vstupom do areálu Nitrianskeho hradu. V tomto roku jarmočné stánky umiestnené 

na župnom námestí prepoja dve miesta s kultúrnym programom (námestie a hrad).   

Pešia zóna (Štefánikova trieda) -  jarmok bude realizovaný 3 dni 3.-5.7.2021 (sobota až 

pondelok) táto lokalita je určená pre všetkých ľudovo-umeleckých remeselníkov. Pešia zóna 

v Nitre vyúsťuje na Svätoplukovo námestie, kde je umiestnené hlavné pódium s večerným 

hudobným programom. Pre oživenie pešej zóny je plánovaný poobedný program pre širokú 

verejnosť, ktorého súčasťou sú tradičné výstavy, workshopy, divadelníci či verklikári. 

 

Cena / daň za zabratie verejného priestranstva sa stanovuje v zmysle VZN mesta Nitra č. 

10/2014 o miestnych daniach v znení dodatku č. 1 a 2. 

Každý účastník jarmoku je povinný dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky a nariadenie Vlády Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu. 

Prihlášky / žiadosti sa nebudú dať odoslať po termíne 16.06.2021 po 12.00. 

https://mestsketrhy.nitra.sk/


Pri nedostatočne vyplnenej žiadosti / prihláške či nepriložení požadovaných dokumentov 

bude žiadateľ vyzvaný na jej doplnenie. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prideľovanie jarmočných miest podľa vlastného 

rozhodnutia.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na výber žiadateľov – trhovníkov / predajcov. 

V prípade uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti / prihláške nebude musieť byť 

v budúcnosti akceptovaná Vaša ďalšia prihláška na trhy organizované mestom Nitra.  

Z účasti na budúcich trhoch organizovaných mestom Nitra budú vylúčení aj tí žiadatelia, u 

ktorých sa zistí porušenie organizačných pokynov (napr. záber plochy mimo určeného miesta, 

svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu / tovaru, umiestnený väčší 

stánok, ako bol uvedený v prihláške, nepovolené parkovanie vozidla pri stánku). 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať: 

mailom na: juhas@msunitra.sk 

telefonicky na: 037 / 65 02 207 
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