Príloha č. 2
Príležitostný trh - Zámok - cenník
Príležitostný trh - Zámok – poplatky za užívanie predajného miesta počas konania
príležitostného trhu na nádvorí Zámku:
 Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov,
predaj burčiaku, piva:
40,00 €
 Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaju alkoholických nápojov, predaj
potravín, kebabu, mäsových výrobkov:
30,00 €
 Predaj výrobkov – francúzskych palaciniek, gofry, langošov, trdelníkov, nakladaných
syrov, nakladanej zeleniny, predaj syrov a údených mäsových špecialít, vína
v originálnom balení (nie na priamu konzumáciu):
15,00 €
 Predaj výrobkov spotrebnej elektroniky, textilných a odevných výrobkov, drobného
textilu, obuvi, koženej galantérie, nábytkárskych výrobkov, ručne tkaných kobercov,
športových potrieb:
12,00 €
 Predaj výrobkov priemyselného charakteru, domácich potrieb, keramiky, prútených
výrobkov, drobného tovaru, klenotov, drogérie, kozmetiky, umelých kvetov, foto –
kino, CD, MC, DVD, masážnych gelov, bezpečnostných dverí, živých kvetov,
ozdobných a okrasných rastlín a drevín, terárijných zvierat, sviečok a kahancov,
drevených brikiet a peliet:
10,00 €
 Predaj ovocia, zeleniny, cesnaku a cibule aj na sadenie, korenín, tureckého medu,
kúpeľných oblátok, sušeného ovocia, cukríkov a cukroviniek, medoviny, donutiek,
zemiakových špirálok, orieškov v karamele, sypaných čajov, výrobkov z liečivých
rastlín, liečivých rastlín (čerstvých i sušených):
8,00 €
 Predaj drobných predmetov vlastnej domácej výroby, predaj spomienkových
a ozdobných predmetov, balónov, bižutérie, ozdobných a liečivých kameňov, hračiek,
kníh, časopisov, mincí, odznakov, drobných športových suvenírov, uskutočňovanie
reklamného predaja a služieb, prezentácia hudby, nábožensko – cirkevného tovaru:
5,00 €
 Predaj pukancov, cukrovej vaty, jadierok, korbáčikov, pečených gaštanov, varenej
kukurice, medu, mletej papriky, domáca štrúdľa:
5,00 €

 prezentácia výrobkov, produktov a služieb, vykonávanie ankety, maľovanie na tvár,
maľovanie portrétov:
5,00 €
 Remeslá bez predvádzania:
5,00 €
 Chránené dielne, predvádzanie remesla:
bez úhrady poplatku

Poplatok za užívanie predajného miesta počas konania príležitostného trhu na nádvorí
Zámku sa vzťahuje na zabratie trhového miesta v dĺžke 3 m a šírke 2 m, t.j. stánok do 6
m2. Poplatok je stanovený na jeden deň. V prípade, že stánok bude mať väčšie rozmery,
považuje sa za ďalšie trhové miesto.

