
Dôvodová správa 
Mestské Zastupiteľstvo v Seredi v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov určilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Sereď /ďalej len „zásady“/, ktoré boli schválené dňa 16.04. 2013 s účinnosťou od 01.05.2013. 
 
V zmysle výsledkov vykonanej kontroly „hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na 
zabezpečenie  XVI. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia zo dňa 02.08.2016“  a uznesenia 
MsZ č. 117/2016 schváleného na rokovaní MsZ dňa 08.09.2016, predkladám návrh zmeny 
Prílohy č. 7 „Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia 
a prenajatú plochu pre príležitostný trh – Seredský hodový jarmok.  
Na základe vykonanej kontroly boli  v Správe z vykonanej kontroly konštatované kontrolné zistenia: 

 Kontrolovaný subjekt v roku 2015 určoval cenu nájmu za jeden predajný deň podľa subjektívneho 
rozhodnutia. Tento spôsob je pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami neprijateľný. Na základe 
kontrolných zistení, bolo kontrolovanému subjektu uložené predložiť MsZ dodatok k prílohe č. 7, ktorým 
sa určí výška nájmu za predajné miesto za jeden deň. Kontrolovaný subjekt si do svojich opatrení prijal 
predložiť MsZ dodatok k prílohe č. 7, čím by sa nedostatok viackrát konštatovaný /svojvoľné určovanie 
cien/ v kontrole 2015 odstránil. Kontrolovaný subjekt opatrenie neprijal a nepredložil MsZ do 31.12.2015 
dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia.  

 Kontrolovaný subjekt opakovane určoval výšku nájmu za jeden predajný deň /piatok, alebo sobotu/ okrem 
nedele na základe subjektívneho posúdenia.  

 Vo verejnej správe sa môže nakladať s verejnými finančnými prostriedkami len v zmysle zákona 
a v zmysle prijatých smerníc a interných predpisov.  

Na základe vykonanej kontroly mi bolo okrem iného kontrolným orgánom  a uznesením MsZ uložené: 
 Predložiť na schválenie poslancom MsZ na ich septembrovom zasadnutí  2016 dodatok k prílohe č. 7 Zásad 

hospodárenia, kde bude presne stanovená cena za 1 deň piatok, sobotu.  
 Pri určovaní ceny nájmu rešpektovať predmet podnikania na základe predložených živnostenských 

oprávnení a výpisov z obchodeného registra a nie určovať ceny nájmu na základe subjektívneho posúdenia, 
čím opakovane prichádza k porušovaniu prílohy č. 7 Zásad hospodárenia v termíne ihneď.  

 
V súčasnosti platné zásady určujú cenu za 3 dni, 2 dni a nedeľu, čo znamená, že ak prišiel 
predávať niekto iba na jeden deň piatok, resp. sobotu, bola cena určovaná rôzne. Buď sa určila 
ako cena nájmu za tri dni vydelená tromi, alebo ako cena za dva dni vydelená dvomi, čo bolo 
kontrolou konštatované ako subjektívne určovanie minimálnej výšky nájmu za predajné miesto.  
Na základe vyššie uvedeného predkladám návrh na doplnenie prílohy č. 7  v bode 2 -7 zásad o 
cenu minimálnej výšky nájmu za 1 deň okrem nedele/ 1predajné miesto a doplnenie  písm. a) – 
e) bodu 8 o slovo „najmä“ nasledovne:  
Bod 2 
a/ 1 deň okrem nedele    200 € 
b/1 deň okrem nedele    200 € 
c/1 deň okrem nedele    80 € 
 
Bod 3 
a/ 1 deň okrem nedele    45 € 
b/1 deň okrem nedele    25 € 
c/ 1 deň okrem nedele    25 € 
 
Bod 4   -   1 deň okrem nedele    45 € 
Bod 5   -   1 deň okrem nedele    20 € 
Bod 6   -   1 deň okrem nedele    25 € 
Bod 7   -   1 deň okrem nedele    8 €. 
 
Bod 8 – doplniť k písmenu a) – e) „najmä“ 
Pôvodná príloha č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď tvorí prílohu č.1 tejto 
dôvodovej správy. 
Návrh prílohy č. 7 k Zásadám hospodárenia a nadkladania s majetkom mesta Sereď v zmysle návrhu tvorí 
prílohu č. 2 



Ďalej predkladám z vlastnej iniciatívy  návrh  o doplnenie: 
1/  
Prílohy č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď - Sadzobník, stanovujúci 
minimáln u sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   plochu pre príležitostný trh – Vianočné 
trhy z nasledovného dôvodu: 
Príloha neobsahuje výšku nájmu za umiestnenie zábavnej atrakcie a technicko-zábavnej činnosti.  
Odporúčam doplniť  do prílohy č. 8  bod 10 v nasledovnom znení:  

10) Nájom za umiestnenie  - zábavnej atrakcie   a technicko-zábavnej činnosti, je určená dohodou s 
minimálnou cenou nájomného: 
a)   100,00 €/atrakcia najmä:  

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

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

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

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

e) 800,00 €/atrakcia najmä:  
1. Move It. 

Pôvodná príloha č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď tvorí prílohu č. 3 tejto 
dôvodovej správy 
Návrh prílohy č. 8 k Zásadám hospodárenia a nadkladania s majetkom mesta Sereď v zmysle návrhu tvorí 
prílohu č. 4 

 
2/  
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 z nasledovného dôvodu: 
Príloha neobsahuje výšku nájmu za umiestnenie zábavnej atrakcie a technicko-zábavnej činnosti.  
Odporúčam doplniť bod 10 prílohy č. 9 nasledovne:  
10) Nájom za umiestnenie zábavnej atrakcie   a technicko-zábavnej činnosti, je určená dohodou s 

minimálnou cenou nájomného: 
a)   100,00 €/atrakcia najmä:  

1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 



6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

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

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

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

e) 800,00 €/atrakcia najmä:  
1. Move It. 

 
 
Pôvodná príloha č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  tvorí prílohu č. 5 
tejto dôvodovej správy 
Návrh prílohy č. 9 k Zásadám hospodárenia a nadkladania s majetkom mesta Sereď v zmysle návrhu tvorí 
prílohu č. 6. 

 
 

Navrhované  zmeny v prílohách č. 7,8, 9 “Zásad” budú mať pozitívny dopad na príjmovú časť 
rozpočtu  mesta Sereď.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č.1 
 
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 okrem nedele             2 dni nedeľa 
490,00 €              200 €       390,00 € 150,00 € 

b) Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov: 
3 dni              1 deň okrem nedele          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 okrem nedele             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 okrem nedele              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 okrem nedele             2 dni    nedeľa 
50,00 €                   25 €         40,00 €    15,00 € 

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

3dni              1 deň okrem nedele          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 okrem nedele                 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 okrem nedele                             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 okrem nedele     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 okrem nedele                 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 najmä:  
1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

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

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

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

e) 800,00 €/atrakcia najmä:  
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 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:  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 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:  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 najmä:  
1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 



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

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

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

e) 800,00 €/atrakcia najmä:  
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 umiestnenie zábavnej atrakcie a technicko-zábavnej činnosti, je určená dohodou s 
minimálnou cenou nájomného: 

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

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

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



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

e) 800,00 €/atrakcia najmä:  
1. Move It. 
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