Vybavuje:  Kristína Pavlovičová, referát obchodu a služieb, č. kancelárie 105, č. telefónu : 033/3236 105
Žiadateľ ......................................................................................................................................

Sídlo (bydlisko) *.........................................................................................................................

IČO (r.č.) *........................ DIČ **...................... e-mail .......................... tel.č. ..........................



Mestský úrad v Trnave
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát obchodu a služieb 
Trhová 3
917 01  Trnava

VEC: Prihláška k účasti na predaji počas akcie Tradičný trnavský jarmok 2018

Počet požadovaných miest o rozmere 3 x 2 m ....................

Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. a VZN mesta Trnava č. 336 sa záväzne prihlasujem k účasti                   na predaji na príležitostnom trhu – Tradičný trnavský jarmok 2018 (TTJ 2018).

Lokalita jarmočiska (ulica) ..........................................................................................................

Sortiment predaja – konkrétne vymenovať: ...............................................................................

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

Žiadam umiestnenie vozidla, resp. prívesu za stánkom: ***            áno      /      nie
Umiestnenie vozidla, resp. prívesného vozíka za predajným stánkom, slúžiaceho ako príručný sklad, je možné len v opodstatnených prípadoch na určených miestach na ulici Paulínska a Dolné bašty. Konečné rozhodnutie o umiestnení vozidla prináleží Organizačnej skupine TTJ 2018.

Elektrická prípojka: ***     áno: napätie 230 / 400 V          /      nie
                                                 príkon ............. kW

Prihlášky je potrebné doručiť do 31.05.2018. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú môcť byť zaradené do zoznamu uchádzačov o predaj na TTJ 2018. 
V prípade, že máte prevádzku obchodu a služieb na území Mesta Trnava, priložte fotokópiu ohlásenia prevádzkovej doby. 
V prípade uvedenia nepravdivých údajov nebudete zaradení do zoznamu uchádzačov k predaju na TTJ 2018.
Podmienkou na zaradenie do zoznamu účastníkov na TTJ 2018 je platné živnostenské oprávnenie k termínu uzávierky prihlášok, t. j. k 31.05.2018. 
Z účasti na TTJ 2018 budú vylúčení tí žiadatelia, u ktorých bolo v roku 2017 zistené porušenie organizačných pokynov pre TTJ (napr. svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla pri stánku).

* údaje v zátvorkách uvádzajú predajcovia poľnohospodárskych prebytkov a podobne
** vyplní osoba, ktorá má DIČ pridelené
*** nehodiace sa prečiarknite

								...................................................
                                                                                      		 pečiatka a  podpis 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa § 11 ods.1 a 4 zákona č.133/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, použilo moje osobné údaje na spracovanie v informačnom systéme MsÚ odo dňa udelenia súhlasu v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom vybavenia žiadosti. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave sa zároveň zaväzuje v zmysle §6 ods. 1 písm. h) zákona č. 122/2013 Z.z. zlikvidovať osobné údaje, ak účel ich spracovania skončil v zmysle Registratúrneho poriadku.
Žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť: 
	fotokópiu platného živnostenského listu (ŽL) príp. výpisu z obchodného 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.
fotografiu predajného stánku, resp. výrobkov.
Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014


Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 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. 

Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1  zákona č. 178/1998 Z.z.:
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 
Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Zákon 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 v znení neskorších predpisov.“




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 na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:

*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. j)  - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1  k zákonu,
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,  
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).

*/ nehodiace sa prečiarknite


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

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


