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 ŠPECIÁLNE POPLATKY 

pre  agro-otravinársku tržnicu a tržnicu  Obor pre fiškálny rok 2021 

       

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                    

          

 
               PREDSEDAJÚCI                                                         POTVRDZUJE LEGALITU 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE             PREDNOSTA : ALEXANDRU GROS 

Por. 

č. 

Upresnenia Poplatok/JM schválený 

pre rok 2021 
1 Rezervovanie miesta o rozlohe 1. m2 na tržnici   15,00 lei /m2/6 mesiacov 

2 Poplatok za užívanie plochy na predaj poľnohospodárskych výrobkov      1,50 lei /m2/deň 

3 Poplatok za užívanie plochy na predaj iných výrobkov, ako poľnohospodárske     2,00 lei //m2/deň 

4 Rezervovanie miesta pre vozidlo  150,00 lei /6 mesiacov 

5 Poplatok za užívanie miesta pre vozidlo, bez rezervácie    20,00 lei //m2/deň 

6 Poplatok za užívanie miesta pre vozidlo s rezerváciou     10,00 lei //m2/deň 

7 Rezervovanie stola    60,00 lei /6 mesiacov 

8 Poplatok za užívanie stola na predaj poľnohospodárskych výrobkov                                                                                                      

- ale nie menej ako  

6,00 lei /stôl/deň 

2,00 lei/osoba 

9 Poplatok za užívanie stola na predaj iných výrobkov, ako poľnohospodárskych  

 - ale nie menej ako   

8,00 lei /stôl/deň 

2,00 lei/osoba 

10 Rezervovanie plochy potrebnej na predaj mliečných a potrvinárskych výrobkov vo vnútri 

tržnice, majúc otvor pre 3 miesta            

150,00 lei /6 mesiacov 

11 Poplatok za užívanie jedného miesta s okienkom, bez rezervácie + 1 váhu/okienko pre  3 

miesta 

4,00 lei/osoba/deň 

12 Poplatok za užívanie jedného miesta s okienkom s rezerváciou + 1 váha /okienko pre 3 

miesta 
2,00 lei/osoba /deň 

13 

 

Poplatok za predaj drobných zvierat a hydiny: 

- slepice, morky, husy, králiky a iné  

      -     jednodenné kurčatá  

 

    1,00 lei /kus/deň 

    0,05 lei /kus/deň 

14 Poplatok za predaj malých zvierat  

- ošípané od  0-6 mesiacov : ovce, kozy  

- ošípané staršie ako 6 mesiacov 

    

    1,00 lei /kus/deň 

    5,00 lei /kus/deň 

15 Poplatok pre vstup kamiónov s tovarom do tržnice   3,5-7 t 

- iné menšie vozidlá  (A.R.O., vozy) 
15,00 lei /deň 

    10,00 lei /deň 

16 Poplatok za použitie toalety      1,00 lei  

17 Poplatok za kúpno-predajný oznam ( každý oznam sa publikuje dvakrát za trhový deň)     5,00 lei 

18 Poplatok za stánok na tržnici 20,00 lei/deň 

150 lei/mesiac  


