
120,00 €

150,00 €

240,00 €

270,00 €

150,00 €

180,00 €

120,00 €

150,00 €

180,00 €

270,00 €

300,00 €

180,00 €

210,00 €

210,00 €

(napr. napojenie elektriky pre registračnú pokladňu a pod.)

V cene je zahrnutý poplatok za predaj tovaru, prenájom predajného zariadenia, zapojenie a spotreba elektrickej 
energie, prenájom a čistenie verejného priestranstva a to za celé obdobie konania príležitostného trhu.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny poplatkov pri vybraných druhoch tovaru
a poskytovaných služieb.

Predaj z mestského dreveného dvojbunkového uzamykateľného stánku 3x2 m, výklopný z 3 strán
bez ostatných zariadení mimo stánku 
Predaj z mestského dreveného dvojbunkového uzamykateľného stánku 3x2 m, výklopný z 3 strán + 
max. 3 bm plochy pri stánku
Predaj z jednej samostatne uzamykateľnej bunky mestského dreveného dvojbunkového stánku 3x2 m,
výklopný z 3 strán bez ostatných zariadení mimo stánku
Predaj z jednej samostatne uzamykateľnej bunky mestského dreveného dvojbunkového stánku 3x2 m,
výklopný z 3 strán + max. 3 bm plochy pri stánku

Predaj z vlastného zariadenia (dreveného stánku)

Cenník
Ľudovo-umelecké predmety, medovníky vlastnej výroby

Predaj z mestského dreveného predajného pultu 1x2 m bez ostatných zariadení mimo pultu

Predaj z mestského dreveného dvojbunkového uzamykateľného stánku 3x2 m, výklopný z 3 strán 
bez ostatných zariadení mimo stánku
Predaj z mestského dreveného dvojbunkového uzamykateľného stánku 3x2 m, výklopný z 3 strán +
max. 3 bm plochy pri stánku

Predaj z mestského dreveného predajného pultu 1x2 m + max. 6 bm plochy pri predajnom pulte

Predaj z jednej samostatne uzamykateľnej bunky mestského dreveného dvojbunkového stánku 
3x2 m, výklopný z 3 strán bez ostatných zariadení mimo stánku

Predaj z vlastného zariadenia (dreveného stánku)

Pekárenské a cukrárenské výrobky, med, medovina, cukrovinky, langoše, chlebové posúchy, trdelníky a iné

Predaj z mestského dreveného predaného pultu 1x2 m + max. 6 bm plochy pri predajnom pulte

Predaj z jednej samostatne uzamykateľnej bunky mestského dreveného dvojbunkového stánku
3x2 m, výklopný z 3 strán + max. 3 bm plochy pri stánku

Predaj z mestského dreveného predajného pultu 1x2 m bez ostatných zariadení mimo pultu

vlastné / počet (foto stánku je povinnou prílohou): 

rozmer (výška, šírka, hĺbka) (povinný údaj):

Číslo účtu v tvare IBAN:

Predajné zariadenie mestské / požadovaný počet: 

Kontaktná adresa, príp. sídlo spoločnosti:

Zodpovedná osoba (titul, meno, priezvisko):

Ponúkaný sortiment, služba:

Tel.č., e-mail (povinný aspoň jeden údaj):

Požiadavky:

Záväzná prihláška
k predaju na príležitostnom trhu Mesta Banská Bystrica

"Veľkonočné trhy"

Termín konania:                        05.  - 13. apríl 2022 

Dátum narodenia / IČO: DIČ: 

Účastník / fyzická, právnická osoba:

(titul, meno, priezvisko, obchodný názov)



podpis, príp. pečiatka

Svojim podpisom:
1. Záväzne potvrdzujem, že budem na príležitostnom trhu ako predajca počas celej doby jeho trvania.
2. Záväzne potvrdzujem, že budem rešpektovať a dôsledne dodržiavať pokyny organizátora príležitostného
    trhu Mesta Banská Bystrica.
3. Vyjadrujem  súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
    údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinné prílohy:
- fotodokumentácia vlastného predajného zariadenia a ponúkaného sortimentu, služby; 
- fotokópia záznamu daňového úradu o pridelení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné
  prehlásenie, že predajca na predaj výrobkov a poskytovanie služieb nie je povinný používať elektronickú registračnú
  pokladnicu.

V ...................................................., dňa ............................ 2022

.................................................


