Poplatky za prenájom predajných zariadení a príslušenstva počas
konania XXXIV. ročníka Galantských trhov v roku 2018
1/ PREDAJNÉ ZARIADENIA S POTRAVINOVÝM A NEPOTRAVINOVÝM TOVAROM BEZ
POŽIADAVKY NA ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE:
1 deň za
Plocha predajného
bm
zariadenia
/bm
v€ €
50,00
1 Cena za 1 bm dĺžky
/
Potravinový tovar – stánok s tovarom charakteru:
P.č.



2 dni za
bm
v€ €
45,00

3 dni za
bm
40,00
v€ €

balené trvanlivé potraviny, medovníky, pukance, cukrová vata,

 cukrovinky, syry, pochutiny – káva, čaj, koreniny a iné
Nepotravinový tovar – stánok s tovarom charakteru:



metrový textil, obuv, oblečenie, hračky, umelé a živé kvety,
nábytok, košíky, doplnkový tovar, darčekové predmety, bižutéria a iné

Maximálna hĺbka predajného zariadenia na ul. Hlavnej je 3m.
Pozn.: REMESELNÍCI – so sortimentom pochádzajúcim z výlučne vlastnej výroby môžu
požiadať o zľavu zo základného poplatku maximálne do výšky 50 %.
K registračnej pokladnici je potrebné si zabezpečiť vlastný zdroj elektrickej energie.
Príslušenstvo k predajným stánkom pod bodom 1/ :
2
a) Mobilné stojany, prídavný stolík do 2 m
nad 2 m2

15,00 €/deň
platba podľa bodu č. 1

Predajcovia s tovarom vystaveným a uloženým na stojanoch, policiach, respektíve vo vlastných
2
malorozmerných výrobných a zároveň predajných zariadeniach za každý 1 m aj začatý, prideľuje sa
2
2
min.1 m a max. 2 m , väčšia výmera sa posudzuje ako stánok podľa bodu č. 1.

b) Voľné priestranstvo –
na vystavenie tovaru, predvedenie služby, reklamy
b1) na ul. Hlavnej (min 1 m2 – max 2 m2, inak posudzujeme ako stánok)
15,00 €/m2/deň
b2) mimo tejto komunikácie (min 1 m2 – max 2 m2, inak posudzujeme ako stánok) 10,00 €/m2/deň
c) Voľné priestranstvo –
propagácia podujatia, značky, rozdávanie letákov

50,00 €/deň/produkt

d) Parkovanie vozidlom pri stánku (podlieha schváleniu Riaditeľstvom trhov)
d1) osobný automobil (vrátane dodávky)
15,00 €/deň
d2) nákladný automobil
20,00 €/deň
d3) prívesný vozík
10,00 €/deň
2/ PREDAJNÉ ZARIADENIA S OBČERSTVENÍM (UMIESTNENIE V OBČERSTVOVACÍCH
ZÓNACH -Hlavná ulica, Mierové námestie, Vínna ulička, Pivný festival, ulica Obrancov mieru , areál
letného kina ) S POŽIADAVKOU NA ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE :

2.1/ Predajné zariadenia s jedným druhom doplnkového občerstvenia (trdelník, podplamenník,
gofri, palacinky, langoše, šišky, pukance, zemiakové špirály, cukrová vata, a pod.)
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P.č. Lokalita uskutočňovaného predaja
1 deň
2 dni
3 dni
občerstvenia
Priestranstvo na/stáno
ul. Hlavnej, na
k/ letného kina,
100,00 €
200,00 €
300,00 €
1 mestskej tržnici, areál
nádvorie kaštieľa – vínna ulička do
2
12 m
2.2/ Predajné zariadenia s občerstvením a nápojmi (teplé jedlá pripravované na mieste, nápoje
alkoholické a nealkoholické)
P.č.
1

Lokalita uskutočňovaného predaja
občerstvenia
/stánok/
Priestranstvo
na ul.
Hlavnej, na mestskej tržnici,
Pivný festival, areál letného kina,
nádvorie
2
kaštieľa – vínna ulička do 12 m

2

Nad 12 m za každý začatý 1 m

2

Poplatok za 3 dni

2

600,00 €
25,00 €

Peňažná záloha na čistotu
200,00 €
(predajcovia občerstvenia, lángošov, trdelníkov, zemiakových placiek, podplamenníkov,
párancov a podobných mastných jedál)
Príslušenstvo k predajným stánkom pod bodom 2/ :
a) Priestory pre stolovanie a sedenie (iba predajcovia s občerstvením)
1,00 €/m2/deň
b) Parkovanie vozidlom pri stánku (podlieha schváleniu Riaditeľstvom trhov)
b1) osobný automobil (vrátane dodávky)
15,00 €/deň
b2) nákladný automobil
20,00 €/deň
b3) prívesný vozík
10,00 €/deň
3/ Paušálne jednorazové poplatky
3.1/ Poplatok za napojenie a odber EE:
a) napojenie registračnej pokladne, osvetlenie
b) pre prevádzkovateľov s občerstvením

10,00 €/stánok
75,00 €/stánok

3.2/ Poplatok za odber vody

25,00 €/stánok

3.3/ Prenájom mestkých drevených stánkov
Vínna ulička - nádvorie neogotického kaštieľa
a) sadzba za prenájom na 3 dni (42 ks pohárov)
b) sadzba za prenájom na 3 dni pre partnerské mestá (42 ks pohárov)
c) sadzba za prenájom chladiaceho zariadenia na 3 dni
Pivný festival – ulica Obrancov mieru
a) sadzba za prenájom na 3 dni (do 12 m2)

320,00 €/stánok
180,00 €/stánok
50,00 €/zariadenie
280,00 €/stánok

3.4 / Poplatky za reklamné rozhlasové relácie:
a) za odvysielanie reklamy - textu do 25 slov
4,00€/odvysielanie
za každé ďalšie slovo
0,20€/odvysielanie
b) za každé ďalšie odvysielanie reklamy je poplatok vo výške 50 % z vypočítaného poplatku
za prvé odvysielanie,
c) za tvorbu krátkeho reklamného textu v počte do 25 slov
2,00 €
za každé ďalšie slovo sa určuje poplatok vo výške
0,10 €
d) za reklamné slovo sa nepočíta predložka, spojka, čiarka a pod.
3.5/ Poplatky za umiestnenie zábavných atrakcií – sa stanovujú v závislosti od veľkosti
a druhu atrakcie nasledovne:
a) malé atrakcie ( detské kolotoče, šmykľavky, nafukovačky, manéžky... ) 90,00 €/deň
b) veľké atrakcie (napr. autodrom, centrifuga, kalypso...)
240,00 €/deň
3.6/ Riaditeľstvo trhov (min. v počte 3 členov) môže vo výnimočných prípadoch znížiť poplatok
za prenájom predajného miesta, prípadne zariadenia, resp. platbu za iné služby max. o 50 %.
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