
Daň za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom jarmoku.                                                    Príloha č. 1 
              

Typ predajného miesta A B C R   S 

Druh predávaného tovaru a služieb Sadzba dane € 

Predvádzanie výroby a predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, bylinky,  domáce výšivky, maľovanie 
na textil, batika, zvončeky, valašky, liečivé kamene, maľovanie na tvár, maľovanie portrétov,  

56 46 20 65   65 

Knihy, fotografovanie so zvieraťom 30 20 15 40   40 

Drobné upomienkové jarmočné predmety zo skla, kože, dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, výšivky, bižutéria, nažehľovačky, 
CD, DVD, videokazety, kovotepecké výrobky, orientálne predmety z kovu, balóny, hračky, umelé a živé kvety, plastové obrusy, 
zdravotná technika,  pukaná kukurica, cukrovinky, orientálne cukrovinky, cukrárenské špeciality, kúpeľne oplátky, cukrová vata, 
medovníky ( perníky ),  nakladané syry, čerstvé syry, ostatný drobný tovar, ručne tkané koberce. 
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Domáce potreby - kuchynka,  domáce potreby z dreva, zo skla, z porcelánu, kozmetika, drogéria, školské potreby, kožená 
a textilná galantéria, opasky, kabely, vlna, umelecké predmety, sochy, obrazy, pletené výrobky, spodné prádlo, termoprádlo, 
ponožky, čiapky, elektrotechnika, elektrospotrebiče, koberce, malá poľnohospodárska technika, športové potreby, nábytok. 

85 75 70 90   90 

Textil, kusový textil, konfekcia, odevy, paplóny, posteľná bielizeň, obuv, kožušinové výrobky, autopoťahy.           89 85 80 105   105 

Údeniny, údené výrobky, pekárenské výrobky, 90 80 70 99     99 

Reklamné a prezentačné akcie. 90 80 70 99     99 

Burčiak. 99 99 99 150   180 

Medovina, punč. 75 70 66 120   120 

Pečené gaštany, sušené čaje, pečené čaje. 35 30 20 45     66 

Varená kukurica, koreniny, tekvicové jadierka. 50 40 33 72     81 

Potraviny, ovocie, zelenina,  nealkoholické nápoje, med, výrobky z medu, trdelníky, langoše, donutky, palacinky, hot dogy, 
zemiakové špirály, štrúdle, párance, pirohy. 

70 66 66 99   120 
 

Jedlo. 150 150 150 150    180 

Jedlá a alkoholické nápoje. 180 180 180 180    252 

Alkoholické a nealkoholické nápoje, víno. 180 180 180 180    279 

Predaj žrebov a losov 15     

 
Predajné miesto typu „A“ sú čísla predajného miesta : od 54 - do 137, od 202 - do 221, od 223 - do 229, od 231 -237, od 284 - do 354, 426, 427 
Predajné miesto typu „B“ sú čísla predajného miesta : od 138 – do 201, 222,  230, od 238 - 283, od 480 – do 622. 
Predajné miesto typu „C“  sú čísla predajného miesta : od 15 - do 53. 
Predajné miesto typu „S“.  
Predajné miesta typu „ R“. 

 
 
 
 
 



Za umiestnenie  zábavných atrakcii sadzba dane je  
a) 50 eur atrakcia do 25 m2/ 3 dni (strelnica, detský kolotoč, motokáry, nafukovacie skákadlá, detské autíčka, detské helikoptéry, motorky, poníky, kone 
a pod.)  
b) 150 eur 1 atrakcia od 25 do 50 m2 / 3 dni ( veľký retiazkový kolotoč, bobová dráha a pod.), 
c) 250 eur 1 atrakcia od  50 m2  do  75 m2 / 3 dni, (Twister, Break dance, Move – It, Boster a pod.) 
d) 300 eur 1 atrakcia 75 m2  do  100 m2 / 3 dni ( Autodrom, Centrifúga, Extrém a pod.,) 

 
 
 
 
 
 


