Obchodné meno/ meno, priezvisko:          ................................................................................................

Dátum nar.  (pri prebytkoch):      ........................................... IČO:  ................................ DIČ: ..................
                                                                                                           č. ERP, (e-kasa)..........................................











Miesto podnikania /sídlo/trvale bytom:   ................................................................................................
Telefón. č./e-mail:                                         ...........................................
   
                                                                                                                Mestský úrad Prievidza
                                                                                                                           referát obchodu a cestovného ruchu
                                                                                                                           Námestie slobody č.14
                                                                                                                           971 01 Prievidza

                                                                                                Vybavuje: Ing. Jana Bieliková t. č. 046/51 79 161  
                                                                                                                                       e-mail:   trhy.jarmoky@prievidza.sk    
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26. október – 01. november 2019

Žiadam o vydanie povolenia na uvedenom príležitostnom trhu a to predaj výrobkov, poskytovanie služieb  – uviesť sortiment / rozsah  služieb:
............................................................................................................................................................

v období (dni od – do) ...................................................... v čase: 08.00 – 18.00 h, na trhovom mieste: Námestie slobody, I. obvod – Staré mesto, 971 01 Prievidza – s požadovanými rozmermi predajného miesta:
dĺžka: ............ m, šírka/hĺbka: ............ m

Daň za užívanie verejného priestranstva je stanovená vo výške  2,00 € za m2/deň.

Požadujem elektrickú prípojku s príkonom elektrickej energie: ....................... kW, a beriem na vedomie, že na elektrickú energiu nebudem pripojený, ak nebudem mať platnú revíznu správu nie staršiu ako 6 mesiacov a technické zariadenie, ktoré stanovujú STN 33 2000-4-41, STN 3 2000-4-47.
Zaväzujem sa dodržiavať pokyny pre účastníkov príležitostného trhu „Dni k pamiatke zosnulých 2019“ a príslušné všeobecné záväzné nariadenia mesta Prievidza. V prípade porušenia týchto pravidiel budem  postihnutý v súlade s platnými právnymi predpismi.  
     Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na príležitostnom trhu Dni k pamiatke zosnulých 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 26. októbra - 01. novembra 2019 v meste Prievidza, na Námestí slobody. Prehlasujem, že  hore uvedené údaje v prihláške sú správne a som zodpovedný/á za ich úplnosť.
       
V..................................  dňa .................................                                                          ............................                                                                                                               
                                                                                                                       meno, priezvisko, podpis žiadateľa

K záväznej prihláške prikladám:
1.  osvedčenie o zápise  samostatne  hospodáriaceho roľníka, záznam daňového  úradu o pridelení daňového kódu elektronickej   
     elektronickej registračnej pokladnice, čestné vyhlásenie o nepoužívaní  elektronickej registračnej pokladnice.
2.  potvrdenie obecného/mestského úradu o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy – lesa.

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, kde jedným z účastníkov právneho vzťahu je Mesto Prievidza, za účelom ich spracovania vo svojej evidencii a na preukázanie splnenia zákonných podmienok žiadateľom k vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb pre Finančnú správu Slovenskej republiky.
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk



V Prievidzi dňa ..................................                                             .............................................................
                                                                                                                   podpis žiadateľa dotknutej osoby


