
Advent v Trnave 2019 

Schválené uznesením MZ č. 113/2019 zo dňa 30.04.2019 

 

Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve 

a v užívaní Mesta Trnava počas akcie ADVENT v Trnave 2019 

 
 

Poplatok za povolenie komerčného predaja v závislosti od predávaného sortimentu: 

 

1. Služby občerstvenia a jedlá a nápoje na priamu konzumáciu                                                         3 850 eur 

2. Komerčný predajcovia, dekorácie,  mäsové výrobky, údeniny, syry, syrové výrobky, cukrová vata, varená 

kukurica                                                                                                                                                          935 eur  

3. Čapované a rozlievané nápoje,  medovina mimo občerstvenia, balená medovina                                  1 650 eur 

4. Med a včelie produkty                                                                                                                                660 eur 

5. Pekárenské výrobky a múčne jedlá (párance, palacinky, langoše, gofry, zemiakové placky, 

    frgále,  trdelníky, medovníky,  šporheltníky,  podplamenníky,  pukance, donutky,  špirálky,  

    hot-dog, koláče, štrúdle                                                                                                                            1650 eur 

1. Koreniny, mak, orechy, medovníky, sušené ovocie, zelenina, cukrárske a potravinárske výrobky, 

    bylinky,  tekvicové jadierka, pečené gaštany                                                                                             550 eur                  

7. Remeselné výrobky vlastnej výroby, hračky, blikacie ozdoby a čelenky                                                  550 eur 

 

8. Balóny                                                                                                                                                 110 eur/deň 

 

Ostatné poplatky :  

1. Poplatok za zriadenie elektrickej prípojky pre stánky s občerstvením                                                        110 

eur 

 

2.Poplatok za zriadenie elektrickej prípojky pre ostatné stánky                                                                      55 eur 

 

3.Poplatok za prenájom o mestského dreveného stánku o rozmere 3x2 m                                                    550 eur 

 

4.Poplatok za prenájom nového mestského dreveného stánku o rozmere 6x2 m                                          825 eur 

 

5.Záloha pre prípadné poškodenie mestského dreveného stánku                                                                  110 eur  

  

6.Záloha na zabezpečenie čistoty (platí pri  predajcoch občerstvenia, nápojov a predajcoch langošov, 

        trdelníkov, zemiakových placiek, podplamenníkov, párancov a podobných mastných jedál)              220 eur                         

 

2. Poplatok za povolenie na umiestnenie propagačného zariadenia pri zábere do 30 m2                         33 eur/m2/deň  

 

3. Poplatok za povolenie na umiestnenie propagačného zariadenia  pri zábere 31-100m2                     29 eur/m2/deň 

 

4.  Poplatok za povolenie na realizáciu propagačno-predajnej akcie (zakáľačka...)                            800 eur/deň  

 

5. Poplatok za umiestnenie vlastného predajného zariadenia                                              88 eur/m2/všetky dni 

 

 

 

Poplatky sa vzťahujú na všetky dni konania akcie ADVENT v Trnave 2019, ak nie je uvedené inak. 

Ostatné zábery verejného priestranstva mimo lokality akcie ADVENT v Trnave 2019 sú upravené vo VZN 

o miestnych daniach.  

 

Uvedený cenník neplatí pre dodávateľa občerstvenia so zázemím na sedenie, ktorý bude vybratý na základe 

ponukového konania.  


