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Návrh na uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zriadenie Komisie zodpovednej za výber prevádzkovateľov predajných stánkov           
s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas Vianočných trhov 
organizovaných Mestom Nitra a návrh hodnotiacich kritérií výberu prevádzkovateľov 
predajných stánkov s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas 
Vianočných trhov organizovaných mestom Nitra 
 
 
1. z r i a ď u j e 
 
dočasnú Komisiu zodpovednú za výber prevádzkovateľov predajných stánkov                          
s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas Vianočných trhov 
organizovaných Mestom Nitra, ktorá bude pracovať v zložení: 
- primátor mesta Nitra alebo zástupca primátora 
- dvaja zástupcovia mestskej časti v ktorej sa koná Vianočný trh, navrhnutí príslušným 

Výborom mestskej časti; 
- dvaja zástupcovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestský rozvoj, cestovný 

ruch a zahraničné vzťahy, navrhnutí príslušnou komisiou; 
- dvaja zástupcovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 

majetku a podnikateľskú činnosť, navrhnutí príslušnou komisiou  
 
2.  s c h v a ľ u j e  
hodnotiace kritéria pre výber prevádzkovateľov predajných stánkov s občerstvením, 
alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas Vianočných trhov organizovaných mestom 
Nitra komisiou  
 
u k l a d á 
 
a) prednostovi Mestského úradu v Nitre  

pripraviť v spolupráci s príslušným VMČ a predmetnými komisiami MZ návrh na voľbu 
predsedu a členov dočasnej Komisie zodpovednej za výber prevádzkovateľov predajných 
stánkov s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas Vianočných 
trhov organizovaných Mestom Nitra v zmysle výrokovej časti uznesenia 
                                                                                                                         T: ...... 
                                                                                                                         K: MR 
 

b) zabezpečiť vytvorenie elektronického formuláru pre záujemcov o prevádzkovanie 
predajného stánku s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas 
Vianočných trhov organizovaných Mestom v zmysle hodnotiacich kritérií a jeho 
umiestnenie na oficiálnu internetovú stránku mesta Nitry 
                                                                                         T: trvale – 1x ročne 
                                         K: MR 
3. z r u š u j e  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2017-MZ zo dňa 09.03.2017  
 
 



Dôvodová správa 
 
Mesto Nitra má záujem zabezpečiť počas Vianočných trhov rôznorodú, atraktívnu 
a ekologickú ponuku poskytovateľov gastronomických služieb. Po minuloročnej skúsenosti sa 
ukázalo, že na dosiahnutie požadovanej kvality nestačí stanoviť len kritérium ceny. Preto sa 
tento rok cena stáva len jedným z požadovaných kritérií, ostatnými kritériami tiež budú: 
 
- či sú ponúkané jedlá a nápoje spájané s vianočným obdobím alebo sú typickými 

vianočnými špecialitami reprezentujúcimi nejaký konkrétny región - lokálny ale i 
medzinárodný;  

- či predajca pripravuje ponúkané jedlá a nápoje s regionálnych surovín a domácich 
výrobkov;  

- či má uchádzač dôveryhodné referencie z podujatí, ktoré absolvoval v minulosti; 
- či predajca dbá pri svojej prevádzke na dopad na životné prostredie, používa ekologické   

spôsoby servírovania, balenia a ponúkania jedál a nápojov; 
 
Každý záujemca o poskytovanie gastronomických služieb počas Vianočných trhov v Nitre 
bude musieť svoju žiadosť predložiť elektronicky vyplnením prihlasovacieho formuláru 
so špecifikáciou svojej ponuky v zmysle stanovených kritérií.  
 
 Na vyhodnotenie žiadostí a výber predajcov navrhujeme zriadiť komisiu za účasti 
primátora mesta alebo jeho zástupcu, zástupcov mestskej časti v ktorej sa konajú Vianočné 
trhy a za účasti členov komisie zodpovednej za podnikateľskú činnosť a mestský rozvoj 
s cestovným ruchom.  
 


