Cenník predajných miest na Ondrejskom jarmoku v 2018
(rozdelenie podľa sortimentu a umiestnenia)
Cena za 3x3m

SEKTOR A
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.)
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
Ostatné nepomenované tovarové skupiny
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.
Varené víno, punč, hriata medovina

Cena za 3x3m

SEKTOR B
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.)
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
Ostatné nepomenované tovarové skupiny
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.
Varené víno, punč, hriata medovina

105 €
2

(3,89 €/m /deň)

85 €

2

(3,15 €/m /deň)

85 € (3,15 €/m2/deň)
85 € (3,15 €/m2/deň)
100 € (3,70 €/m2/deň)
Cena za 3x8m

115 €

160 €

(4,26 €/m /deň)

(2,22 €/m /deň)

2

2

95 €

140 €

(3,52 €/m /deň)

(1,94 €/m /deň)

95 € (3,52 €/m2/deň)

140 € (1,94 €/m2/deň)

95 € (3,52 €/m2/deň)

140 € (1,94 €/m2/deň)

110 € (4,07 €/m2/deň)

155 € (2,15 €/m2/deň)

2

2

Cena za 3x8m

SEKTOR C
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.)
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
Ostatné nepomenované tovarové skupiny
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina
Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod.
Varené víno, punč, hriata medovina

175 €
2

(2,43 €/m /deň)

145 €
2

(2,01 €/m /deň)

145 € (2,01 €/m2/deň)
145 € (2,01 €/m2/deň)
160 €
2

(2,22 €/m /deň)

SEKTOR D
Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, max. 2 predajné miesta

Cena za 3x3m
30 € (1,11 €/m2/deň)
Cena za 15x8m
1200 € (3,33 €/m2/deň)

SEKTOR E
Pohostinské služby, predaj výrobkov
Malé predajné miesta
Miesto určí organizátor

Cena za 1x1,5m
20 € (4,44 €/m2/deň)

Ostatné:
Stánky 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275
Pohostinské služby za miesto 3x3 m
2
Zábavné zariadenia a hry 2600 m
Parkovanie auta za stánkom (sektor A skraja)
Prípojka elektriny/1ks 16A – pre bufet / ostatní
Prípojka elektriny/1ks 16A – pre ostatných

2

300 € (4,17 €/m /deň)
2
290 € (10,74 €/m /deň)
2
2150 € (0,28 €/m /deň)
15 €
90 € / 30
30 €

V cene stánkov je zahrnutá prípojka na elektrickú sieť, ktorú smie trhovník použiť výhradne na osvetlenie
stánku. Veľkoodberatelia sú povinní ohlásiť svoju požiadavku na potrebnú prípojku a sú povinní uhradiť
doplatok za zvýšenú spotrebu. Za veľkoodberateľa sa bude považovať trhovník, ktorého celkový príkon
spotrebičov prekračuje 500 W resp. bude používať elektrickú energiu počas celého dňa.

