__________________________________________________________________________________                Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, trvale bytom/miesto podnikania/sídlo)

                                                                                                           Mesto Prievidza – Mestský úrad Prievidza
                                                                                                           referát obchodu a cestovného ruchu
                                                                                                           Námestie slobody č.14
                                                                                                            971 01 Prievidza


Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb

	Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici Prievidza, I. obvod – Staré mesto, •

Trhovisko na Trhovej ulici Prievidza, II. obvod – Píly,
Trhovisko na Ulici J. M. Hurbana Prievidza, III. obvod – Necpaly,
......................................................................................................... (iné priestranstvo)

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 2 VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza Vás žiadam o vydanie oprávnenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb pre:

Meno a priezvisko/Obchodné meno: ......................................................................................................

IČO (fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie):       .........................................................

Dátum narodenia (fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie):   .........................................................

DIČ: ...........................................Číslo ERP: ............................................................Tel. č.:.........................

Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: ..............................................................................

Veľkosť predajnej plochy: .............................            Obdobie a čas predaja: ..........................................              
□ v stánku s dočasným stanovišťom                            □ na prenosnom predajnom zariadení
□ v pojazdnej predajni                                                    □ sezónne pred prevádzkarňou 

K žiadosti predložte občiansky preukaz a doložte neoverené fotokópie (pri podávaní žiadosti predložte originály dokladov resp. overené fotokópie k nahliadnutiu):
	Živnostenský list/ výpis z Obchodného registra/ Osvedčenie o zápise do evidencie SHR,

Potvrdenie o vlastníctve pôdy, záhrady... – pri predaji poľnohospodárskych prebytkov,
Fotokópiu strany Záznamy Daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení jej daňového kódu, alebo čestné vyhlásenie o používaní ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP),
Rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb,                     
	List vlastníctva, resp. nájomná zmluva.
    V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam Mestu Prievidza, so sídlom Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00318442,  s ú h l a s ,  aby moje osobné údaje boli použité pri postupoch vyžadovaných zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, kde jedným z účastníkov právneho vzťahu je Mesto Prievidza a  s ú h l a s í m,  aby moje osobné údaje boli poskytnuté na ďalšie spracovanie iným verejným inštitúciám, ako Finančné riaditeľstvo SR a iné. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza.
V Prievidzi dňa: .....................................                                         ................................................. (vlastnoručný podpis žiadateľa)

