Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 01 N o v á B a ň a
Vec:
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na Novobanskom jarmoku
Žiadam Vás o pridelenie predajného miesta na tradičnom Novobanskom jarmoku,
ktorý sa uskutoční v dňoch 27. – 28. septembra 2019.
Meno a priezvisko fyzickej osoby/
Obchodné meno právnickej osoby: ____________________________________________________
Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/
Sídlo právnickej osoby: _____________________________________________________________
Dátum narodenia/IČO: _____________________________ DIČ: ___________________________
DKP (daňový kód pokladnice): _______________________________________________________
Kontakt (tel. číslo): _____________________________Kontakt ( e-mail): ____________________
Predávaný sortiment : ______________________________________________________________
Remeselník (zakrúžkujte): a) umelecká výroba, remeslá s predajom
b) umelecká výroba, remeslá – ukážky výroby s predajom
Požiadavka na prípojku elektrickej energie: 380 V

, 220 V

Rozmer stánku (dĺžka) v m (max. hĺbka 3m): __________________________________________
V __________________, dňa _____________
_______________________
podpis
Príloha: doložené označiť x
Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia, potravín a požívatín).
Fotokópia oznámenia, rozhodnutia alebo potvrdenie o registrácii potravín od RVPS(pri predaji potravín).
Fotokópia daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, kde je zaznamenané DKP alebo
Čestné vyhlásenie podľa ktorého žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske
prebytky).
Doklad preukazujúci vzťah k pozemku (potvrdenie z obecného úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.).
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.
Súhlas so spracovaním osobných údajov pri fyzickej osobe.
Súhlas na spracovanie osobných údajov1
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti a prílohách poskytnutých
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené
v tejto žiadosti pre účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu 5 rokov. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú
upravené v zmysle zákona č. 18/2018. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári
poskytol/poskytla sú pravdivé.

----------------------------podpis
1
Vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

