Žiadateľ / Obchodné meno
1

DPK
č.regis.pokadn

Dátum narodenia/ IČO
Adresa/Sídlo

Ulica, číslo:
Mesto/Obec, PSČ

Kontaktné osoby
Telefón:

E-mail:

Živnostenského oprávnenia č. / Výpis z
obchodného registra č.

Mestský úrad Detva
J.G.Tajovského 7
oddelenie správy majetku

962 12 Detva
Vec:

Žiadosť o vydanie povolenia k účasti na trhoch a jarmokoch v Detve - stánkový predaj

Podľa zákona č. 178/1998 Z.z. v platnom znení a VZN mesta Detva č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta č. 1/2004 Trhový poriadok v znení neskor. nariad., Vás žiadam o vydanie povolenia k účasti
na trhu (jarmoku) dňa ......................................, názov trhu (jarmoku)
.......................................................................................................
Sortiment predaja:

Por.č.

Rozmery predajného
stánku
predajná
hĺbka (m)
dĺžka (m)

Doplnkové vybavenie stánkov
el.prípojka (230V/380V)

áno

nie

vodovod.prípojka
áno
nie

Poznámka

Stánok č.1
Stánok č.2
Potreba plochy pre umiestnenie ďalšieho zariadenia (stoly reštauračné, bufetové a pod.) .................. v m 2

V .............................

dňa .........................
...............................................
podpis a pečiatka žiadateľa

Upozornenie:
1. Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť fotokópiu strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice
na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa
ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu.
2. Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov pre registráciu k účasti na príležitostných trhoch a jarmokoch v Detve, vrátane
stornovacích podmienok a súhlasím s nimi.
3. Zadaním e-mailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so zaslaním oznámenia o pridelení predajného miesta a o výške poplatku za účasť na
príležitostných trhoch a jarmokoch v Detve elektronickou formou.
4. Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely vydania povolenia k
účasti na príležitostných trhoch a jarmokoch v Detve po dobu archivácie údajov v zmysle registratúrneho poriadku mesta Detva.
5. Mesto Detva ako organizátor akcií si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia predajných miest.

