
Príloha č.2 
 
Príloha č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

 
 Sadzobník,    stanovujúci  minimáln u  sadzbu  nájomného  za  predajné  zariadenia  a  prenajatú   
plochu pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok  

1) Nájomné za prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na plochu vo výmere 3 m x 2 m (ďalej len 
trhové miesto). Väčší záber, ako je určené v prvej vete, sa považuje za ďalšie trhové miesto a 
podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie: 
a) Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov: 

 

3 dni                  2 dni nedeľa 
490,00 €                 390,00 € 150,00 € 

b) Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov: 
3 dni             2 dni nedeľa 
440,00 €                340,00 € 120,00 € 

c) Výroba a predaj sladkého a slaného pečiva ( napr. trdelníky, donutky): 
3 dni              2 dni nedeľa 
190,00 €                   155,00 € 50,00 € 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú predávané výrobky: 
a) Predaj výrobkov, napr. spotrebná elektronika, textilné a odevné výrobky, obuv, kožená 

galantéria, výrobky priemyselného charakteru, domáce potreby, drobný tovar, klenoty, 
drogéria, kozmetika, foto - kino, umelé kvety a iný spotrebný tovar: 
3 dni 2 dni nedeľa 
100,00 € 80,00 € 30,00 € 

b) Predaj vlastných výrobkov domácej výroby, napr.   textil, odevy, predaj hračiek, bižutérie, 
darčekových, spomienkových  a ozdobných predmetov: 
3dni 2 dni nedeľa 
50,00 € 40,00 € 15,00 € 

c) Predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných a okrasných rastlín a drevín: 
 

3dni 2 dni nedeľa 
50,00 € 40,00 € 15,00 € 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reklamné služby a prezentácia výrobkov a 
služieb, predaj potravinárskych výrobkov: 

3 dni 2 dni nedeľa 
100,00 € 80,00 € 30,00 € 

5) Nájom  za  trhové  miesto,  na  ktorom  sú  predávané  pukance,  cukrová  vata,  orechy,  jadierka, 
výrobky z medu, medovníky a cukrovinky vlastnej výroby: 

 

3 dni 2 dni nedeľa 
40,00 € 35,00 € 10,00 € 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom je predávané ovocie a zelenina: 
 

3 dni 2 dni nedeľa 
50,00 € 35,00 € 20,00 € 

7) Nájom za trhové miesto,  na  ktorom sú  predávané vlastné  výrobky a predmety  domácej výroby, 
v spojení s ukážkou výroby: 

 

3 dni 2 dni nedeľa 
15,00 € 10,00 € 5,00 € 



8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby - zábavné atrakcie   a technicko- 
zábavná činnosť, je určená dohodou s minimálnou cenou nájomného: 
a)   100,00 €/atrakcia:  

1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

b)  400,00 €/atrakcia :  
1. bobová dráha, 
2. loď, 
3. chobotnice, 
4. lavica, 

c)   500,00 €/atrakcia:  
1. Calypso, 
2. Autodrom, 
3. Break dance, 

d)  700,00 €/atrakcia:  
1.   Extreme, 

e) 800,00 €/atrakcia:  
1. Move It. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.2 

 
Návrh Prílohy č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

 
 Sadzobník,    stanovujúci  minimáln u  sadzbu  nájomného  za  predajné  zariadenia  a  prenajatú   
plochu pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok  

1)  Nájomné za prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na plochu vo výmere 3 m x 2 m (ďalej len 
trhové miesto). Väčší záber, ako je určené v prvej vete, sa považuje za ďalšie trhové miesto a 
podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2)  Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie: 
a) Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov: 

3 dni              1 deň piatok/sobota         2 dni nedeľa 
490,00 €              200 €       390,00 € 150,00 € 

b) Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov: 
3 dni              1 deň piatok/sobota      2 dni    nedeľa 
440,00 €               200 €      340,00 €    120,00 € 

c) Výroba a predaj sladkého a slaného pečiva ( napr. trdelníky, donutky): 
3 dni              1 deň piatok/sobota         2 dni    nedeľa 
190,00 €                 80 €        155,00 €    50,00 € 

3)Nájom za trhové miesto, na ktorom sú predávané výrobky: 
a) Predaj výrobkov, napr. spotrebná elektronika, textilné a odevné výrobky, obuv, kožená 

galantéria, výrobky priemyselného charakteru, domáce potreby, drobný tovar, klenoty, 
drogéria, kozmetika, foto - kino, umelé kvety a iný spotrebný tovar: 
3 dni             1 deň piatok/sobota          2 dni    nedeľa 
100,00 €                45 €          80,00 €    30,00 € 

b) Predaj vlastných výrobkov domácej výroby, napr.   textil, odevy, predaj hračiek, bižutérie, 
darčekových, spomienkových  a ozdobných predmetov: 
3dni              1 deň piatok/sobota         2 dni    nedeľa 
50,00 €                   25 €         40,00 €    15,00 € 

c) Predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných a okrasných rastlín a drevín: 
 

3dni              1 deň piatok/sobota      2 dni nedeľa 
50,00 €                    25 € 40,00 €                 15,00 € 

4)  Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reklamné služby a prezentácia výrobkov a 
služieb, predaj potravinárskych výrobkov: 

3 dni             1 deň piatok/sobota             2 dni      nedeľa 
100,00 €                   45 €             80,00 €      30,00 € 

5)  Nájom  za  trhové  miesto,  na  ktorom  sú  predávané  pukance,  cukrová  vata,  orechy,  jadierka, 
výrobky z medu, medovníky a cukrovinky vlastnej výroby: 

 

3 dni            1 deň piatok/sobota                         2 dni nedeľa 
40,00 €                      20 €                    35,00 € 10,00 € 

6)  Nájom za trhové miesto, na ktorom je predávané ovocie a zelenina: 
 

3 dni             1 deň piatok/sobota 2 dni            nedeľa 
50,00 €                      25 € 35,00 €          20,00 € 

7)  Nájom za trhové miesto,  na  ktorom sú  predávané vlastné  výrobky a predmety  domácej výroby, 
v spojení s ukážkou výroby: 

 

3 dni             1 deň piatok/sobota             2 dni nedeľa 
15,00 €                       8 €       10,00 € 5,00 € 



8)  Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby - zábavné atrakcie   a technicko- 
zábavná činnosť, je určená dohodou s minimálnou cenou nájomného: 

a)   100,00 €/atrakcia:  
1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

b)  400,00 €/atrakcia :  
1. bobová dráha, 
2. loď, 
3. chobotnice, 
4. lavica, 

c)   500,00 €/atrakcia:  
1. Calypso, 
2. Autodrom, 
3. Break dance, 

d)  700,00 €/atrakcia:  
1.   Extreme, 

e) 800,00 €/atrakcia:  
1. Move It. 



Príloha č. 3 
Príloha č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
 

Sadzobník, stanovujúci minimáln u sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   
plochu pre príležitostný trh – Vianočné trhy 

 

1) Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na trhové miesto 
(plocha vo výmere 3 m x 2 m). Väčší záber ako je určené v prevej vete sa považuje za ďalšie 
trhové miesto a podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené 
s predajom alkoholických nápojov:  490,00 € /všetky predajné dni. 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie bez predaja 
alkoholických nápojov: 
a) 250,00  €/ všetky predajné dni, 
b) 50,00  €/jeden predajný deň. 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby občerstvenia - výroba a predaj 
sladkého a slaného pečiva: 
a) 150,00 €/ všetky predajné dni, 
b) 30,00 €/ jeden predajný deň. 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj textilných výrobkov, obuvi, koženej 
galantérie, domácich potrieb, klenotov: 
a) 140,00 €/všetky predajné dni, 
b) 28,00 €/jeden predajný deň. 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj hračiek, bižutérie, ozdobných a 
darčekových predmetov, kníh, balónov: 
a) 105,00 €/ všetky predajné dni, 
b) 21,00 €/ jeden predajný deň. 

7) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj predmetov domácej výroby, spojený 
s ukážkou výroby: 
a) 35,00 €/všetky predajné dni, 
b) 7,00 €/jeden predajný deň. 

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj cukroviniek, pukancov, cukrovej vaty, 
jadierok, medovníkov: 
a) 70,00 €/všetky predajné dni, 
b) 15,00 €/ jeden predajný deň. 

9) Predaj potravinárskych výrobkov, medoviny 
a) 150,00 €/všetky predajné dni, 
b) 30,00 €/jeden predajný deň. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 
 
Návrh Prílohy č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
 

Sadzobník, stanovujúci minimáln u sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   
plochu pre príležitostný trh – Vianočné trhy 

 

1) Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na trhové miesto 
(plocha vo výmere 3 m x 2 m). Väčší záber ako je určené v prevej vete sa považuje za ďalšie 
trhové miesto a podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené 
s predajom alkoholických nápojov:  490,00 € /všetky predajné dni. 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie bez predaja 
alkoholických nápojov: 
a) 250,00  €/ všetky predajné dni, 
b) 50,00  €/jeden predajný deň. 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby občerstvenia - výroba a predaj 
sladkého a slaného pečiva: 
a) 150,00 €/ všetky predajné dni, 
b) 30,00 €/ jeden predajný deň. 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj textilných výrobkov, obuvi, koženej 
galantérie, domácich potrieb, klenotov: 
a) 140,00 €/všetky predajné dni, 
b) 28,00 €/jeden predajný deň. 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj hračiek, bižutérie, ozdobných a 
darčekových predmetov, kníh, balónov: 
a) 105,00 €/ všetky predajné dni, 
b) 21,00 €/ jeden predajný deň. 

7) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj predmetov domácej výroby, spojený 
s ukážkou výroby: 
a) 35,00 €/všetky predajné dni, 
b) 7,00 €/jeden predajný deň. 

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj cukroviniek, pukancov, cukrovej vaty, 
jadierok, medovníkov: 
a) 70,00 €/všetky predajné dni, 
b) 15,00 €/ jeden predajný deň. 

9) Predaj potravinárskych výrobkov, medoviny 
a) 150,00 €/všetky predajné dni, 
b) 30,00 €/jeden predajný deň. 

10) Nájom za umiestnenie zábavnej atrakcie   a technicko-zábavnej činnosti, je určená dohodou s 
minimálnou cenou nájomného: 

a)   100,00 €/atrakcia:  
1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 



b)  400,00 €/atrakcia :  
1. bobová dráha, 
2. loď, 
3. chobotnice, 
4. lavica, 

c)   500,00 €/atrakcia:  
1. Calypso, 
2. Autodrom, 
3. Break dance, 

d)  700,00 €/atrakcia:  
1.   Extreme, 

e) 800,00 €/atrakcia:  
1. Move It. 



Príloha č. 5 
Príloha č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

 

Sadzobník, stanovujúci minimáln u sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   
plochu pre príležitostný trh - Seredské kultúrne leto  

 

1) Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu sa vzťahuje na trhové miesto (plocha vo 
výmere 3 m x 2 m). Väčší záber, ako je určené v prvej vete, sa považuje za ďalšie trhové miesto a 
podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené 
s predajom alkoholických nápojov - 100,00  €/jeden predajný deň. 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené bez 
predaja alkoholických nápojov - 40,00 €/jeden predajný deň. 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje výroba a predaj sladkého a slaného pečiva - 
25,00 €/jeden predajný deň. 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj textilných výrobkov, obuvi, koženej 
galantérie, domácich potrieb, klenotov - 20,00 €/jeden predajný deň. 

6) Nájom  za  trhové  miesto,  na  ktorom  sa  uskutočňuje  predaj  hračiek,  bižutérie,  ozdobných 
a upomienkových predmetov, kníh, balónov - 15,00 €/jeden predajný deň. 

7) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj predmetov domácej výroby spojený 
s ukážkou výroby - 5,00 €/jeden predajný deň. 

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj cukroviniek, pukancov, cukrovej vaty, 
jadierok, medovníkov - 15,00 €/jeden predajný deň. 

9) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj potravinárskych výrobkov, medoviny - 
25,00 €/jeden predajný deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 
Návrh Prílohy č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
 

Sadzobník, stanovujúci minimáln u sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   
plochu pre príležitostný trh - Seredské kultúrne leto  

 

1) Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu sa vzťahuje na trhové miesto (plocha 
vo výmere 3 m x 2 m). Väčší záber, ako je určené v prvej vete, sa považuje za ďalšie trhové 
miesto a podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie 
spojené s predajom alkoholických nápojov - 100,00  €/jeden predajný deň. 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené 
bez predaja alkoholických nápojov - 40,00 €/jeden predajný deň. 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje výroba a predaj sladkého a slaného pečiva 
- 25,00 €/jeden predajný deň. 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj textilných výrobkov, obuvi, 
koženej galantérie, domácich potrieb, klenotov - 20,00 €/jeden predajný deň. 

6) Nájom  za  trhové  miesto,  na  ktorom  sa  uskutočňuje  predaj  hračiek,  bižutérie,  
ozdobných a upomienkových predmetov, kníh, balónov - 15,00 €/jeden predajný deň. 

7) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj predmetov domácej výroby 
spojený s ukážkou výroby - 5,00 €/jeden predajný deň. 

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj cukroviniek, pukancov, cukrovej 
vaty, jadierok, medovníkov - 15,00 €/jeden predajný deň. 

9) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj potravinárskych výrobkov, 
medoviny - 25,00 €/jeden predajný deň. 

10) Nájom za umiestnenie zábavnej atrakcie   a technicko-zábavnej činnosti, je určená dohodou s 
minimálnou cenou nájomného: 

a)   100,00 €/atrakcia:  
1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

b)  400,00 €/atrakcia :  
1. bobová dráha, 
2. loď, 
3. chobotnice, 
4. lavica, 

c)   500,00 €/atrakcia:  
1. Calypso, 
2. Autodrom, 
3. Break dance, 



d)  700,00 €/atrakcia:  
1.   Extreme, 

e) 800,00 €/atrakcia:  
1. Move It. 
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