
Cenník predajných miest na Ondrejskom jarmoku v 201 3 
(rozdelenie podľa sortimentu a umiestnenia) 

 
SEKTOR A Cena za 3x3m 
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 
nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, 
pančuchové nohavice a pod.) , bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.)  

90 € 

Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 
audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z 
prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky  

70 € 

Ostatné nepomenované tovarové skupiny  70 € 
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.  

70 € 

 
SEKTOR B Cena za 3x3m Cena za 3x8m 
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. 
galantéria, elektronika, nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu 
(ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.) , bytový 
textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.)  

100 € 145 € 

Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z 
dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a 
potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, 
rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky  

80 € 125 € 

Ostatné nepomenované tovarové skupiny  80 € 125 € 
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.  

80 € 125 € 

 
SEKTOR C Cena za 3x8m 
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, 
nábytok, obuv ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, 
pančuchové nohavice a pod.) , bytový textil, (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.)  

160 € 

Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, 
audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z 
prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky  

130 € 

Ostatné nepomenované tovarové skupiny  130 € 
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina 
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.  

130 € 

 
SEKTOR D Cena za 3x3m 
Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, maximálne 2 predajné 
miesta 

10 € 

 
 
Ostatné:   
Pohostinské služby za miesto 3x3 m 290 € 
Zábavné zariadenia a hry: 1 €/m2 
Parkovanie auta za stánkom 15 € 
Prípojka elektriny/1ks 16A – pre bufet 90 € 
Prípojka elektriny/1ks 16A –  pre ostatných 30 € 
Prípojka vody 10 € 

 
 
 

 
 
 


