VYBAVUJE: PhDr. Marcela Šimiková, Zuzana Vargová,   I.poschodie, č.dv. 107, t.č. 033/3236 107
Žiadateľ ..............................................................................................................................................

Sídlo ...................................................................................................................................................

IČO alebo rodné číslo - ak nie ste podnikateľ  ................................................ 

Číslo telefónu ............................................................  Kont.osoba.....................................................

DIČ ............................................................ IČ DPH................................................................ 

e-mail  ..........................................................................................

Číslo účtu v tvare IBAN .................................................................................
 
Vyplnenie všetkých položiek je povinné !!!					
								Mestský úrad v Trnave
                                                                          		Vianočné trhy 2020
                                                                       		Trhová 3
                                                                          		917 01  Trnava       

Email na podávanie žiadostí: podatelna@trnava.sk 

                                                                       
Prihláška k účasti na predaji počas akcie  Advent 2020 v Trnave

Mám záujem o stánok:  označte požadované

stánok  3x2 m  /   stánok 6x2 m   /  vlastný (je potrebné doložiť foto a rozmery)

lokalita:    	Trojičné námestie    				Hlavná 	 

Podľa zákona č. 178/1998 Z.z. a  VZN mesta Trnava č. 525 sa záväzne prihlasujeme k účasti na predaji  na príležitostnom trhu – Vianočné trhy, ktorý sa bude konať v mesiaci december 2020

Sortiment predaja ..............................................................................................................................

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


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

Uveďte počet a druh spotrebičov ...............................................................................................................

Uveďte celkový príkon za všetky spotrebiče ..............................................................................................

Iné požiadavky: ..................................................................................................................................

Ak nevyplníte potrebné údaje, nebudete pripojený na elektrickú energiu.


Prihlášky je potrebné doručiť do 15.10.2020, charitatívne organizácie do 31.10.2020. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú môcť byť zaradené zo zoznamu uchádzačov o predaj na akcii Advent 2020, resp. môžu byť evidovaní ako náhradníci. V prípade uvedenia nepravdivých údajov v prihláške alebo nekompletnej prihlášky (nedoloženie požadovaných dokumentov), nebudete zaradení do zoznamu  uchádzačov k účasti na akcii. 
Z účasti na akcii Advent 2020 budú vylúčení tí žiadatelia, u ktorých bolo v roku 2019 zistené porušenie organizačných pokynov pre VT alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
					
										...................................................
	Podpis 


Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e)  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, použilo moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom vybavenia tejto žiadosti odo dňa udelenia tohto súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných údajov musia byť osobné údaje uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.



								.......................................................
	Podpis 



Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť nasledovné doklady v závislosti od miesta, sortimentu a oprávnenosti k predaju:
	fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, na ktorej je zaznamenaný pridelený daňový kód ERP, ak k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby na trhovom mieste dôjde do 30.06.2019 vrátane. Od 01.07.2019 najneskôr do 31.12.2019 môže podnikateľ, ktorý požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP do 01.07.2019 a ORP mu nebola dodaná, naďalej na evidenciu prijatých tržieb používať ERP so zrušeným DKP. Obec akceptuje fotokópiu z knihy ERP, aj ak obsahuje záznam o zrušení DKP, alebo

fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle, alebo 
fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach, alebo
	pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD), alebo
	dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom. 
Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ]
	čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 27) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),
	čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c),
	čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. d).
	doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, napr. rozhodnutia príslušného orgánu – hygiena, veterina 
	V prípade súkromného pozemku – súhlas vlastníka. 



Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E  1. 

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 

*/ nehodiace sa prečiarknite         -          označte správnu možnosť 

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

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




Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E  2. 

v zmysle § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, resp. ide o lesné plodiny. 
Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej produkcie. 

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


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






Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E  3. 

v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb


Týmto čestne vyhlasujem, že všetky mnou predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.
Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj ľudovoumeleckých výrobkov, pretože nie som podnikateľom podľa obchodného zákonníka. 

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


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





