Z Á V Ä Z N Á P R I H L Á Š K A
NA PRÍLEŽITOSTNÝ TRH- Lopejský jarmok
V Podbrezovej – časť Lopej
Pokyny pre vyplnenie záväznej prihlášky
Záväznú prihlášku na príležitostný trh vyplňte pravdivo a uvedené údaje potvrďte svojim podpisom,
a pečiatkou (tie osoby ktoré sú jej držiteľmi). Prihlášku a jej prílohy je potrebné doručiť na adresu :
Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová, elektronicky na adresu:
podatelna@podbrezova.sk. Prihlášky podané elektronicky, ktoré neobsahujú elektronický podpis
predajcu je potrebné z jeho strany doplniť podpisom v lehote 10 dní odo dňa odoslania prihlášky.
Bez podpisu a pečiatky je prihláška neplatná!

Údaje o žiadateľovi:
ŽIADATEĽ :
Meno a meno a priezvisko
NÁZOV FIRMY:

IČO:
Ulica:

Číslo

Mesto/Obec:

PSČ

ADRESA:

KONTAKT:

Tel. č:

Email:

Údaje o prenajatom mieste:
ŠÍRKA STÁNKU

HĹBKA STÁNKU

PLOCHA PREDAJNÉHO
MIESTA (šírka x hĺbka):

ZÓNA

DRUH PREDÁVANÉHO
TOVARU
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
(zaškrtnite požadovanú možnosť)

220V

380 V

AUTO PRI STÁNKU*
Áno - Nie

DODÁVKA, AUTOPRÍVES*
Áno - Nie

Povinné prílohy k prihláške:
FOTOKÓPIA
ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU

FOTOKÓPIA
Z Knihy elektronickej
registračnej pokladnice

FOTOKÓPIA Rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva (Pri predaji občerstvenia)

FOTOKÓPIA strany označenej ako ZAZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU – pridelený daňový
kód elektr .registračnej pokladnice, alebo ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením dôvodu, že
nie je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu

Záväzná prihláška je neplatná bez fotokópie živnostenského listu, v prípade predaja občerstvenia aj bez
rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a bez fotokópie prideleného kódu
pokladnice, resp. čestného vyhlásenia, pre ktorý nie je povinnosť používať pokladnicu.

Záväzne potvrdzujem svoju účasť na príležitostnom trhu, súhlasím s horeuvedenými údajmi
v prihláške a som zodpovedný/á za ich správnosť a úplnosť.
Ako dotknutá osoba podľa § 7ods.1 a ods. 2 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov týmto dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov za účelom spracovania žiadosti..
DÁTUM:

* zaškrtnite požadovanú možnosť

F 137/1

PEČIATKA A PODPIS:

