ŽIADOSŤ O PRIDELENIE PREDAJNÉHO MIESTA NA KREMNICKOM JARMOKU
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica
Žiadam vás o pridelenie predajného miesta na 30. ročníku Kremnického jarmoku v sobotu 25. júla 2020.

meno a priezvisko fyzickej osoby:

_______________________________________________________________

obchodné meno právnickej osoby: _______________________________________________________________
adresa trvalého bydliska fyzickej osoby: ____________________________________________________________
sídlo právnickej osoby: ________________________________________________________________________
dátum narodenia/IČO: ____________________________ DIČ: ________________________________________
kód pokladnice ERP, PEKK:

__________________________________________________________________

kontakt: (tel., e-mail) povinné označiť:

__________________________________________________________

predávaný sortiment (vypísať): __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
rozmer stánku v metroch (šírka x dĺžka v m): ________________________________________________________
požiadavka na prip. elektriny: 230 V alebo 380 V (označiť + udať max. príkon v kW – súčet vš. spotrebičov):
iné požiadavky:

_____________________________________________________________________________

v __________________ dňa _____________

podpis _______________________

V zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov požadujeme:
- u osôb oprávnených na podnikanie – kópiu živnostenského oprávnenia, fotokópiu strany označenej ako ZÁNAMY DAŇOVÉHO
ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu
virtuálnej registračnej pokladnice alebo kódu pokladnice e-kasa klient,
- u osôb, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny –
čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide
o lesné plodiny, doklad, že ste vlastníkom alebo nájomcom pozemku, ktorý Vás oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
- u fyzických osôb predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou – čestné vyhlásenie, že všetky
predávané výrobky sú vlastné použité výrobky a predávate ich v primeranom množstve,
- u fyzických osôb, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou – čestné
vyhlásenie, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
- u predajcov potravinárskych produktov – potvrdenie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
- u osôb, ktoré nemajú pokladnicu – predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

V zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov požadujeme:
- u fyzických osôb vyplniť a podpísať tlačivá – Informačná povinnosť prevádzkovateľa a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

