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Termín doručenia prihlášok : 13.10.2017 !!!
Prihlášky po termíne budú zaradené a evidované ako náhradníci!
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Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
NA VIANOČNÝ TRH
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
VIANOČNÁ ULIČKA
7. – 9. decembra 2017
KONTAKTNÉ údaje:
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17, 843 10 Bratislava
Tel: 02/60 20 14 00, e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk
POZNÁMKA : Usporiadateľ upozorňuje záujemcov, že odoslaním prihlášky nie je zabezpečená rezervácia predajného miesta. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu predajcov

PRIHLÁŠKA
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Meno a priezvisko, názov firmy: ...................................................................................................................................................
Sídlo firmy/adresa predávajúceho:
....................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................
IČ DPH: ....................................................................................................................................
Telefón, mobil : .........................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................
Číslo účtu:  ................................................................................................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so Všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 3/2016 a 4/2016  zo dňa 29.6.2016, ktorým sa vydávajú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves vrátane príležitostného vianočného trhu „Vianočná ulička 2017“, a že počas konania príležitostného trhu budem, ako aj všetky osoby nachádzajúce sa v mojom stánku, dodržiavať Trhový poriadok a s predmetným Trhovým poriadkom ako aj s podmienkami príležitostného vianočného trhu výslovne súhlasím.

Ponúkaný tovar, služby (čo najpresnejšia špecifikácia):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stánok – MČ (2x2):	    áno	     -	nie     ( o dostupnosti budete následne informovaní )
Rozmer  vlastného stánku: ....................................................................................................................................................
Technické požiadavky 
file_8.jpg

file_9.jpg


file_10.wmf
 



potrebné elektrické zariadenia k predaju s uvedením príkonu:
 (napr. mikrovlnka - 1200W, atď...)
Typ spotrebiča (názov)
Príkon ( ..... W ) 
vyznačený na štítku spotrebiča
Počet kusov / Poznámky
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	Stánky s vlastným prístreškom si zabezpečujú osvetlenie sami (spolu max. 120W). Použité svietidlá musia spĺňať požiadavky STN (slovenských technických noriem) a platnej legislatívy.
	Stánky s občerstvením môžu využiť el. prípojku max. do 2500W a napätím 230V.
	 V prípade potreby vyššieho príkonu ako 2500W náš odborný technik najprv preverí technické možnosti prípojky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť nadlimitné spotrebiče z prevádzky.

Možnosť nahradiť el. spotrebiče plynovými              áno          nie    (v tabuľke vyššie uveďte ktoré! )

Spôsob platby: 
Prevodom na účet  / Vkladom na účet  / Osobne v pokladni  MÚ  / Platobnou kartou na MÚ

Podpis a pečiatka predávajúceho: 

...............................................................................................................

Dátum: ....................................................

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť:
	fotokópiu platného živnostenského listu (výpisu z obch. registra)
	v prípade zmien údajov v ŽL je potrebné priložiť aj dodatky k ŽL vydané príslušným orgánom štátnej správy
	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.
- povinné prílohy, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky
navrhovaný cenník tovarov / služieb
fotografiu vlastného stánku a názvy akcií na ktorých sa zúčastnil predajca v poslednom období + názvy podujatí kde sa uchádza o trhové miesto

Príloha č. 1
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49


Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb
na trhovom mieste 

Obchodné meno / názov a sídlo / miesto podnikania: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IČO: ...............................................................    	DIČ: ..........................................................
Telefón: ......................................................... e-mail: ................................................................
Miesto predaja: ..........................................................................................................................
Rozmer stánku: dĺžka ................. m,       šírka ..................... m,        výška ................... m

Dátum predaja:..........................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny:
□ áno 			□ nie

V Bratislave, dňa ....................................		.............................................................
							          meno, priezvisko, podpis

Prílohy:
Ak je žiadateľom fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov - fotokópia oprávnenia na podnikanie.
Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny - čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, alebo že ide o lesné plodiny. 
Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti- fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného oprávnenia, ktorý potvrdzuje právny vzťah k pozemku, na ktorom uskutočňuje žiadateľ vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.
Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje. 
Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podľa § 7a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je  povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo VRP. Vo fotokópii potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP žiadateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle.
 Príloha č.2
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49


Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb
na trhovom mieste 

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu: .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Dátum narodenia ......................................................................................................................    
Telefón: ......................................................... e-mail: ................................................................
Miesto predaja: ..........................................................................................................................
Rozmer stánku: dĺžka ................. m,       šírka ..................... m,        výška ................... m

Dátum predaja:.......................................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny:
□ áno 			□ nie


V Bratislave, dňa ....................................		.............................................................
							          meno, priezvisko, podpis

Prílohy:
Ak je žiadateľom fyzická osoba (FO) predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, alebo že ide o lesné plodiny. 
	Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti-fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného oprávnenia, ktorý potvrdzuje právny vzťah k pozemku, na ktorom uskutočňuje žiadateľ vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.
	Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje. 
Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Príloha č. 3



Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb z nasledovných dôvodov:*) 
§ 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
§ 2 písm. j) – neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,
§ 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z.– povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím). 

V ..................................................................., 	dňa ...........................................................


.....................................................................                        .....................................................
        	meno, priezvisko (čitateľne)                                                podpis žiadateľa

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podpísaný/a (meno a priezvisko): ......................................................................................................................................................

trvale bytom: ................................................................................................................................ 

dátum narodenia: .......................................................
súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ...................................... dňa ...........................



.....................................................................                        .....................................................
        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa
*) nehodiace preškrtnite











Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste



Podpísaná/ý:     ...........................................................................................................................


trvale bytom (ulica, mesto): .......................................................................................................

.....................................................................................................................................................

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste:

....................................................................................................................................................... 
pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej/chovateľskej činnosti. 


V ..................................................................., 	dňa ...........................................................


.....................................................................                        .....................................................
        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa



Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podpísaný/a (meno a priezvisko): .....................................................................................................................................................

trvale bytom: ................................................................................................................................ 

dátum narodenia: .......................................................
súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ...................................... dňa ...........................

.....................................................................                        .....................................................
        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa





Príloha č.5

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste


Podpísaná/ý:     .............................................................................................................................


trvale bytom (ulica, mesto): .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste:

.......................................................................................................................................................
sú originálom diela / jeho rozmnoženinou*).


V ..................................................................., 	dňa ...........................................................


.....................................................................                        .....................................................
        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa



*) nehodiace preškrtnite


Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podpísaný/a (meno a priezvisko): ...................................................................................................................................

trvale bytom: ................................................................................................................................ 

dátum narodenia: .......................................................
súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ...................................... dňa ...........................

.....................................................................                        .....................................................
        meno, priezvisko  (čitateľne)                                                podpis žiadateľa


