MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Vianočné predajné trhy 2017
Termín konania: 12.- 15. decembra 2017
(utorok, streda, štvrtok, piatok)
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
Rozmiestnenie prenosných predajných zariadení určí správca príležitostného trhu – mesto Kežmarok.
Rezervácia predajných miest bude prebiehať od 30.11.2017 decembra 2017, t.j. štvrtok od 8,00 hod.
len telefonickou formou na Mestskom úrade v Kežmarku, kontakt: 052/46 60 121
Úhradu nájomného za prenajatú plochu je možné vykonať vkladom peňažných prostriedkov na
účet Mestského úradu:
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok
IBAN:
SK66 5600 0000 0016 0036 9017
Variabilný symbol:
122017
Do poznámky je povinné uviesť meno žiadateľa o predajné miesto.
Úhradu je nutné vykonať najneskôr do 07.12.2017 vrátane (t.j. štvrtok). Po tomto termíne bude

nevyplatené rezervované predajné miesto predané inému záujemcovi.
Cena nájomného za prenajatú plochu – príležitostný trh /tri dni/ /hĺbka stánku 3 m/:
- spotrebný ( ostatný ) tovar ( knihy, kozmetika a pod. )
18,- € za 1 bm/3dni
- cukrovinky, cukrová vata, gofry, perníky, zem. špirály, koreniny, čaje a pod.
16,- € za 1 bm/3dni
- medovina, víno, trdelníky, langoše, občerstvenie bez predaja alkohol. nápojov 25,- € za 1 bm/3dni
- občerstvenie/alkohol a pivo
45,- € za 1 bm/3dni
- Stánok MsÚ – prenájom počas príležitostného trhu
10.- € za/1 deň
Vstupné do areálu trhu pre predávajúcich a poskytovateľov služieb na trhových miestach s motorovým vozidlom:
10.- € /príležitostný trh.

Nájomné zaplatené za prenajatú plochu počas trhov usporiadateľ nevracia !!
Pre vydanie povolenia je potrebné predložiť (resp. zaslať poštou, alebo na mailom):
Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Občiansky preukaz
Originál a kópiu platného živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra/ kópia ostáva na MsÚ/
Predloženie 1 a 3 strany - pokladničnej knihy – záznamy daňového úradu / kópia ostáva na MsÚ/
V prípade že je žiadateľ (predajca) držiteľom preukazu ŤZP, je potrebné zaslať kópiu preukazu ŤZP a čestné
vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu že nie je povinný používať registračnú pokladnicu,
alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
Bez rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke stánku na občerstvovacie služby alebo
predaj potravín na hromadných podujatiach nebude záujemcovi vydané povolenie na predaj výrobkov, alebo poskytovanie
služieb.
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V Kežmarku: 12.10.2017

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta
mailové adresy: eva.lizakova@kezmarok.sk, petra.dzurendova@kezmarok.sk

