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PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU „VIANOČNÁ ULIČKA 2018“ 

konaného v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. Podmienky predaja

Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je: 
- správcom trhu schválená písomná prihláška na prenájom trhového miesta určeného 

správcom trhu (prihláška je uverejnená na webovej stránke správcu trhu) úhrada 
správcom trhu stanoveného poplatku a následné vydanie povolenia na predaj 
výrobkov/poskytovanie služieb, 

- ponúkanie tovaru na predaj a/alebo poskytovanie služby iba v priestoroch určených 
správcom trhu, 

- zabezpečenie, aby predmetom ponuky nebol tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie 
spotrebiteľov, 

- dodržiavanie ústnych pokynov správcu trhu v súvislosti so zabezpečením funkčnosti 
technickej prevádzky príležitostného trhu a s udržiavaním čistoty a poriadku na trhovom 
mieste. 

2. Poplatok za trhové miesto

Ponúkaný tovar a služby: 

- predaj teplých jedál a nápojov 

Poplatok: 

300,- € 
- medovina, punč, varené víno 150,- € 
- pečenie trdelníkov / predaj jedného druhu jedla/pokrmu 100,- € 
- teplé nápoje – káva, čaj - nealko 90,- € 
- cukrovinky (balené), slané pochutiny (balené) 60,- € 
- pukance, oblátky, cukrová vata, pečené gaštany 60,- € 
- semiačka, racionálna výživa, sušené ovocie 40,- € 
- liehoviny a vína, mäsové výrobky v originálnom balení 60,- € 
- syrové výrobky v originálnom balení 40,- € 

- ľudoví výrobcovia s ukážkou výroby 10,- € 
- ľudoví výrobcovia bez ukážky výroby 15,- € 

- literatúra, obrazy, živé kvety 
- dekoračné predmety, suveníry, sviečky, bižutéria, prírodné nerasty, 

kozmetika, komerčná keramika, sklo, porcelán, okuliare 

60,- € 

60,- € 
- hračky, papiernictvo, umelé kvety, výťažky z liečivých rastlín, 60,- € 
- domáce potreby, hudobné nosiče, iný priemyselný tovar 
- obuv, galantérny tovar, koberce, nábytok, bytový textil, 

kožená galantéria, kožené odevy, 

60,- € 

100- € 
- odevy, metrový textil, čiapky, klobúky 120,- € 
- šperky, hodinky 60,- € 

Poplatok je určený na tri dni a nie je možné jeho rozdelenie na jeden deň! 
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V prípade rôzneho ponúkaného tovaru a služieb na 1 trhovom mieste platí vyššia sadzba 
poplatku. 

Poplatok sa uhrádza až po schválení prihlášky a zaslaním údajov k platbe správcom trhu. 
Informáciu o schválení zašle správca trhu formou e-mailu alebo SMS. 

3. Doba trvania príležitostného trhu

„Vianočná ulička 2018“ bude trvať od 6. decembra 2018 do 8. decembra 2018. 

4. Práva správcu trhu

Správca má právo: 
- výberu   predávajúceho   na   pridelenie   trhového   miesta   za   stanovený   poplatok 

z prihlásených záujemcov, 
- určiť umiestnenie trhového miesta, 
- za porušenie povinností ustanovených v Trhovom poriadku zo strany predávajúcich, za 

predaj tovaru/poskytovanie služieb iných než uvedených v písomnej prihláške, za 
neuposlúchnutie ústnych pokynov správcu trhu v súvislosti so zabezpečením funkčnosti 
technickej prevádzky príležitostného trhu a s udržiavaním čistoty a poriadku na trhovom 
mieste, môže správca trhu: 
- zakázať predaj tovaru/poskytovanie služby bez nároku predávajúceho na náhradu 

škody tým spôsobenú a ušlého zisku a/alebo, 
- vylúčiť predávajúceho z predaja bez nároku predávajúceho na náhradu škody tým 

spôsobenú a ušlého zisku ako aj bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. 

Ďalšie podmienky príležitostného trhu Vianočná ulička 2018 sú uvedené v Trhovom poriadku 
na príležitostných trhoch pre Vianočné trhy – Vianočná ulička na Hradištnej ulici v Bratislave-
Devínskej Novej Vsi, ktorý tvorí prílohu č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č.4/2016 zo dňa 29.06.2016, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

V Bratislave 30.08.2018 

Milan Jambor 
starosta MČ BA DNV 

Príloha: č.5 – Trhový poriadok na Vianočnú uličku 


