
M E S T O   M I C H A L O V C E 
Mestský úrad 

      odbor organizačný 
-  

Pokyny pre účastníkov  27. Vianočných trhov 2018 
27. ročník Vianočných trhov sa uskutoční v dňoch  07.12. - 08.12. 2018 (piatok, sobota)  

na Ul. obchodnej a Ul. Markušovej. 

• Predajcovia - záujemcovia o trhové miesto v konkrétnej lokalite prejavia záujem o účasť na trhu 
alebo jarmoku zaslaním záväznej prihlášky, v ktorej uvedú miesto v konkrétnej lokalite. Prihlášku 
adresujú na Organizačný výbor  trhov a jarmokov Mesta Michalovce najneskôr 30 dní pred konaním 
príslušného trhu alebo jarmoku. 

• Predajca, ktorý je držiteľom preukazu Ťažkého zdravotného postihnutia a je zároveň živnostníkom 
 a priamym predajcom, zašle Organizačnému výboru príslušných trhov a jarmokov najneskôr 2 dni 

pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku žiadosť o vrátenie časti poplatku s kópiou preukazu 
Ťažkého zdravotného postihnutia. Predajcovia, ktorí sú držiteľmi preukazu Ťažkého zdravotného 
postihnutia si môžu umiestniť predajný stánok v lokalite G. Predajcovi, ktorý zašle vyššie uvedenú 
žiadosť, je držiteľom preukazu Ťažkého zdravotného postihnutia a zároveň živnostníkom i priamym 
predajcom, bude po skončení príslušného trhu alebo jarmoku vrátených 50% poplatku za trhové 
miesto do 30 dní po skončení príslušného trhu alebo jarmoku. V prípade ak držiteľ preukazu Ťažkého 
zdravotného postihnutia požiada umiestnenie v inej lokalite na uvedenú časť stráca nárok. 

Sadzobník poplatkov za trhové miesta na predajné stánky počas 27. Vianočných trhov: 

Predajné stánky v lokalite C1, C3, / jarmok 
Do 2 m .......... 80 € 
Do 4 m .......... 160 € 
Do 6 m .......... 240€ 
Do 8 m .......... 320 € 
Do 10m ......... 400 € 

 
Predajné stánky v lokalite C4, C5/ jarmok 

Do 2 m .......... 60 € 
Do 4 m .......... 120 € 
Do 6 m .......... 180 € 
Do 8 m .......... 240 € 
Do 10m ......... 300 € 

Predajné stánky v lokalite G / jarmok 
Do 2 m .......... 40 € 
Do 4 m .......... 80 € 
Do 6 m .......... 120 € 
Do 8 m .......... 160 € 
Do 10m ......... 200 € 

Stánky s občerstvení v lokalite S, C2 / jarmok 
 1 modul - stánok       do   4 m .......... 110 € 
 2 moduly - stánok     do   8 m .......... 220 € 
 3 moduly - stánok     do   12 m ........ 330 € 
  
        1 ks záhradná súprava (pred stánkom) ....... 4 €  



Výstava áut / jarmok 

          1 auto .......... 40 € 
V cene za trhové miesto je zahrnutý aj poplatok za auto, umiestnené na parkovisku vyhradenom           
pre účastníkov trhu. Predajné stánky poskytujúce občerstvenie sú povinné si zabezpečiť záhradnú 
súpravu pred stánkom minimálne pre 8 osôb. 

1. Stánky sa môžu rozmiestňovať od 06.12.2018 od 13.00 hod. do lokality a čísla uvedeného    
v povolení. 

2. Stánky  musia byť na viditeľnom mieste označené: 
o povolením o prenájme vydaným MsÚ  
o obchodným menom podnikateľa 
o menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne 

     
Fotokópiu poštovej poukážky resp. výpisu z účtu o zaplatení poplatku za predajné miesto zašlite po 
obdržaní údajov na zaplatenie v termíne od 05. novembra 2018 do 05. decembra 2018 na doleuvedenú 
adresu.  

 
Zaplatenie poplatku po termíne pred jarmokom podlieha zvýšeniu poplatku o 20% pôvodnej 

ceny. V prípade zaplatenie poplatku v deň jarmoku je cena vyššia 50% oproti pôvodnej cene. Po tomto 
termíne v prípade naplnenia kapacity príslušného trhu alebo jarmoku si organizačný výbor trhov a 
jarmokov vyhradzuje právo ďalších záujemcov odmietnuť.  

 
Dražba predajných miest pre stánky s občerstvením a stánky, ktoré predávajú langoše, 

palacinky, gofre, trdelníky, zmrzlinu a pod. v lokalitách S a C2 a  
dražba predajných miest 3 stánkov pod stromčekom, ktoré začína spravidla 4. 12. 

príslušného roka a končí spravidla 7. 1. nasledujúceho príslušného roka  
sa uskutoční dňa 14. novembra 2018 (streda) o 14:00 hod. v malej zasadačke Mestského 

kultúrneho strediska v Michalovciach na prízemí. 
 
V prípade viacerých záujemcov o rovnaké predajné miesta v lokalitách určených  pre predajné 

stánky, sa môže uskutočniť dražba. O jej konaní bude organizačný výbor informovať  záujemcov    v 
dostatočnom časovom predstihu oznamom na webovej stránke mesta. 

Predajcovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť príslušného trhu alebo jarmoku môže 
byť vrátená časť poplatku za predajné miesto na 27. Vianočných trhoch 2018 (90%), ktorú schvaľuje 
organizačný výbor, a to len z vážnych dôvodov na základe jeho žiadosti doručenej na Mestský úrad Mesta 
Michalovce najneskôr 2 dni pre konaním jarmoku. Organizátor poplatok za predajné miesto nevráti z 
dôvodu nespokojnosti prideleného miesta a nepriaznivých poveternostných podmienok. 
                                                                                  
 

 Mgr. Natália Slaninková, v. r. 
                                                                                   vedúca organizačného odboru 
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