
Záväzná prihláška na Veľkonočné trhy - Predajcovia 
Prievidza, 06. - 09. 04. 2020

Našli ste chybu? Nahláste nám juKontakt Vytvorené s využitím jednotného manuálu elektronických služieb

Uzávierka prihlášok je 01. 03. 2020

O konečnom pridelení a umiestnení 
predajného miesta rozhoduje organizátor

Mesto poskytuje stánky

Dôkladne sa oboznámte s pokynmi pre 
predajcov, dostupnými na tomto odkaze

Pozrite si mapku trhových miest na tomto 
odkaze

Potvrdenie obecného úradu o vlastníctve pôdy

Doklad o pridelení daňového čísla na e-kasu

Fotokópia rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (tlačivo nájdete na tomto 
odkaze)

Fotokópia rozhodnutia RÚVZ (tlačivo nájdete na tomto odkaze)

Povinné prílohy k prihláške

Fotokópia registrácie na Daňovom úrade SR  - zahraničný účastník 

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti 
(poľnohospodárske prebytky)

Ak máte otázky kontaktujte nás
MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 1, referát obchodu a cestovného ruchu 
Vybavujú: Ing. Jana Bieliková, Ing. Helga Kopáčiková, Ing. Darina Majdanová 
č. tel.: 046/5179 161, 046/5179 157, 046/5179 158, 0904 752 686, 0904 752 694, 0904 752 695 
e-mail: trhy.jarmoky@prievidza.sk

Nezabudnite priložiť povinné prílohy k 
prihláške (skontrolujte či máte všetko)

Predajné miesto sa nachádza na Námestí  
slobody

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Prievidza

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

Organizátor si vyhradzuje právo výberu 
sortimentu

mailto:janka.bielikova@prievidza.sk
mailto:janka.bielikova@prievidza.sk
https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp
https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp
http://www.ruvzpd.sk/wp-content/uploads/2010/10/prevadzkovy_poriadok-amb_predaj_pokrm_napoje.doc
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Prievidza, 06. - 09. 04. 2020

Našli ste chybu? Nahláste nám juKontakt Vytvorené s využitím jednotného manuálu elektronických služieb

Údaje o žiadateľovi
Obchodné meno (FO,PO) / Meno a priezvisko (Občan)

IČO/Dátum narodenia

DIČ

Číslo e-kasy

Sídlo (FO,PO) / Trvalé bydlisko (občan)

PSČ

Obec

Číslo

Ulica

Telefónne číslo

E-mail

mailto:janka.bielikova@prievidza.sk
mailto:janka.bielikova@prievidza.sk
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Prievidza, 06. - 09. 04. 2020

Našli ste chybu? Nahláste nám juKontakt Vytvorené s využitím jednotného manuálu elektronických služieb

Elektrická prípojka

Rozmery stolov a sedenia - šírka a dĺžka v metroch

Druh tovaru

Údaje o predajnom mieste

nepotrebujem elektrickú prípojku

380 V

220 V

nie

áno

Pripojenie na vodu

Šírka a dĺžka predajného miesta v bežných metroch (stánku)

A) Občerstvenie

mailto:janka.bielikova@prievidza.sk
mailto:janka.bielikova@prievidza.sk


Záväzná prihláška na Veľkonočné trhy - Predajcovia 
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Našli ste chybu? Nahláste nám juKontakt Vytvorené s využitím jednotného manuálu elektronických služieb

Podpis žiadateľa/dotknutej osoby

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..  
 

Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na Veľkonočných trhoch, ktoré sa budú konať v dňoch 06. - 09. 04.  
2020 na Námestí slobody v Prievidzi. Prehlasujem, že horeuvedené údaje v prihláške sú správne a som 
zodpovedný/á za ich  úplnosť.

Prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných 
údajov

, dňa

B) Ostatný sortiment

Šírka a dĺžka predajného miesta v bežných metroch vrátane  
predajných pultov a vešiakov

Druh tovaru

nepotrebujem elektrickú prípojku

380 V

220 V

Elektrická prípojka

V

mailto:janka.bielikova@prievidza.sk
mailto:janka.bielikova@prievidza.sk

Záväzná prihláška na Veľkonočné trhy - Predajcovia
Prievidza, 06. - 09. 04. 2020
Našli ste chybu? Nahláste nám ju
Kontakt
Vytvorené s využitím jednotného manuálu elektronických služieb
Uzávierka prihlášok je 01. 03. 2020
O konečnom pridelení a umiestnení predajného miesta rozhoduje organizátor
Mesto poskytuje stánky
Dôkladne sa oboznámte s pokynmi pre predajcov, dostupnými na tomto odkaze
Pozrite si mapku trhových miest na tomto odkaze
Povinné prílohy k prihláške
Ak máte otázky kontaktujte nás
MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 1, referát obchodu a cestovného ruchu
Vybavujú: Ing. Jana Bieliková, Ing. Helga Kopáčiková, Ing. Darina Majdanová
č. tel.: 046/5179 161, 046/5179 157, 046/5179 158, 0904 752 686, 0904 752 694, 0904 752 695
e-mail: trhy.jarmoky@prievidza.sk
Nezabudnite priložiť povinné prílohy k prihláške (skontrolujte či máte všetko)
Predajné miesto sa nachádza na Námestí  slobody
Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu
Údaje o žiadateľovi
Obchodné meno (FO,PO) / Meno a priezvisko (Občan)
IČO/Dátum narodenia
DIČ
Číslo e-kasy
Sídlo (FO,PO) / Trvalé bydlisko (občan)
PSČ
Obec
Číslo
Ulica
Telefónne číslo
E-mail
Elektrická prípojka
Rozmery stolov a sedenia - šírka a dĺžka v metroch
Druh tovaru
Údaje o predajnom mieste
Pripojenie na vodu
Šírka a dĺžka predajného miesta v bežných metroch (stánku)
A) Občerstvenie
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.. 
 
Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na Veľkonočných trhoch, ktoré sa budú konať v dňoch 06. - 09. 04.  2020 na Námestí slobody v Prievidzi. Prehlasujem, že horeuvedené údaje v prihláške sú správne a som zodpovedný/á za ich  úplnosť.
Prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
B) Ostatný sortiment
Šírka a dĺžka predajného miesta v bežných metroch vrátane  predajných pultov a vešiakov
Druh tovaru
Elektrická prípojka
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