1

Meno a priezvisko/ Obchodný názov: ..................................................................................................................

1

adresa trvalého pobytu/ Sídlo: ..............................................................................................................................

1

dátum narodenia/ IČO: ...........................................................................................................................................

2

DIČ: ..........................................................................................................................................................................

telefonický kontakt, e-mail: .........................................................................................................................................

Mestský úrad
Oddelenie daní a poplatkov
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Vec
Žiadosť o súhlas k predaju na trhových miestach na Žiarskom jarmoku
V zmysle ustanovenia § 3 zákona 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žiar nad
Hronom č. 9/2015 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok, Vás žiadam o vydanie povolenia na
predaj výrobkov (poskytovanie služieb) počas Žiarskeho jarmoku na území mesta Žiar nad Hronom.
Predávaný sortiment výrobkov, druh poskytovaných služieb: ..........................................................................
................................................................................................................................................................................. .
Pridelené trhové miesto číslo (vyplní zamestnanec mesta) : .............................................................................. .
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Mestu Žiar nad Hronom podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú sú
uvedené v tejto žiadosti na účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas
je možné kedykoľvek odvolať.
V Žiari nad Hronom, dňa .......................... .
................................................
podpis (pečiatka)
Príloha podľa § 3 ods. 5 zákona 178/1998 Z. z.:
□

□
□

fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej
pokladnice,
3 alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej
pokladnice,
3 alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu
registračnú pokladnicu.
3

______________________
čo sa nehodí, prečiarknite
vyplní osoba, ktorá má DIČ pridelené
3 čo sa hodí, vyznačte krížikom.
1
2

