Výška účastníckeho poplatku na predaj na všetky dni konania VT 2018
Poplatok za povolenie komerčného predaja v stánku s rozmerom max. 6m2 v závislosti od predávaného
sortimentu:
1 .Služby občerstvenia – jedlá a nápoje na priamu konzumáciu

3 500 eur

2. Komerčný predajcovia, dekorácie, mäsové výrobky, údeniny, syry, syrové výrobky, cukrová vata,
varená kukurica
3. Čapované a rozlievané nápoje, medovina mimo občerstvenia, balená medovina

850 eur
1 500 eur

4. Med a včelie produkty

600 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

1 500 eur

6.Koreniny, mak, orechy, medovníky, sušené ovocie, zelenina, cukrárske a potravinárske výrobky,
bylinky, tekvicové jadierka, pečené gaštany

500 eur

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

500 eur

8. Balóny

100 eur/deň

Ostatné poplatky :
1. Poplatok za zriadenie elektrickej prípojky pre stánky s občerstvením

100 eur

2. Poplatok za zriadenie elektrickej prípojky pre ostatné stánky

50 eur

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

500 eur

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

750 eur

5. Záloha pre prípadné poškodenie mestského dreveného stánku

100 eur

6. Záloha na zabezpečenie čistoty (platí pri predajcoch občerstvenia a predajcoch langošov,
trdelníkov, zemiakových placiek, podplamenníkov, párancov a podobných mastných jedál)

200 eur

7. Poplatok za povolenie na umiestnenie propagačného zariadenia pri zábere do 30 m2

30eur/m2/deň

8. Poplatok za povolenie na umiestnenie propagačného zariadenia pri zábere 31-100m2

26 eur/m2/deň

9. Poplatok za povolenie na realizáciu propagačno-predajnej akcie (zakáľačka...)

500 eur/deň

Poplatky vzťahujú na dobu počas všetkých dní konania VT 2018, ak nie je uvedené inak.
Ostatné zábery verejného priestranstva mimo lokality VT 2018 sú upravené vo VZN o miestnych daniach.
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