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                      MESTO PRIEVIDZA
                      Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 1
                          Vybavuje: Ing. Jana Bieliková, ref. obchodu a cest. ruchu
                           č. tel.: 046/5179 161, 0904 752694, e-mail: trhy.jarmoky@prievidza.sk


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na BANÍCKY JARMOK 06. – 08. septembra 2019
(zaslaním prihlášky máte rezervované miesto na jarmoku)

                                                                            UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 29. júla 2019
Údaje o žiadateľovi
PRIEZVISKO,MENO – fyzická osoba

---------------------------------------------------OBCHODNÉ MENO – fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba
                                                         Dát.nar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IČO:
--------------------------------------
DIČ:
         

DKP: (daňový kód pokladne)    
Miesto podnikania
sídlo, trvale bytom:
Ulica:
 Číslo

Mesto/Obec:  
                                                                   PSČ
Názov firmy:

Kontakt:
Tel. č.:
Email:


Údaje o predajnom mieste – mesto NEPOSKYTUJE stánky.

Druh predávaného tovaru

Dĺžka a šírka predaj. miesta
v bežných metroch (stánku)


Občerstvenie
uviesť rozmery stolov a sedenia:
Požadujem auto za stánkom
áno          nie           rozmery vozidla:
Elektrická prípojka:

koľko kW
elektrického príkonu požadujem:
O konečnom pridelení a umiestnení predajného miesta rozhoduje organizátor.

Povinné prílohy k prihláške
Fotokópia rozhodnutia RÚVZ
Fotokópia rozhodnutia Regionálnej veterinárnej správy
Potvrdenie o vlastníctve pôdy, 
Záznam daňového úradu o pridelení daňového kódu  registračnej pokladnice (platnej od 1.7.2019) 
Čestné vyhlásenie o nepoužívaní  registračnej pokladnice, 
Fotokópia osvedčenia o registrácií pre Daň z pridanej hodnoty na úrade SR – zahraničný účastník

Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na Baníckom jarmoku 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 06. - 08. septembra 2019 v meste Prievidza, na Ulici M. R. Štefánika. Prehlasujem, že  hore uvedené údaje v prihláške sú správne a som zodpovedný/á za ich úplnosť.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona
Mesto Prievidza so sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, za účelom ich spracovania vo svojej evidencii.. 

       
Dátum 

Podpis








