
Žiadosť 

o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom (predajnom) mieste:  Jarmok počas XX. Dní Sv. Štefana - Tvrdošovce                             

na Dolnej ulici v dňoch 24 - 27. 8. 2018 
 

 

Žiadateľ 

Meno, priezvisko / Názov: .........................................................................…..................................... 

Trvalý pobyt / Sídlo:       .............................................................................…..................................... 

Dátum narodenia / IČO:   ...........................................................................….................................… 

Kontakt / Tel.č.: ….....................................................  E-mail: ……..........….…................................ 

Predmet žiadosti: 

Sortiment predaja  (konkrétne vymenovať):   ...................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

Počet požadovaných predajných miest (rozmer jedného predajného miesta je 2 bm do šírky): ......... 

 

Požiadavka na elektrickú prípojku (napätie 230 V):   *    áno  /  nie 

 

Uveďte (zakrúžkujte), na ktoré dni si žiadate o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb:        a) 24.8.2018     b) 25.8.2018      c) 26.8.2018  d) 27.8.2018  

 

Prílohy Žiadosti (!v prípade nepredloženia požadovaných dokumentov povolenie nebude vydané!): 

- Živnostenský list, alebo iné oprávnenie na podnikanie (1. strana) 

- Záznam o zaevidovaní registračnej pokladnice na príslušnom Daňovom úrade 

- Remeselníci predkladajú Čestné prehlásenia 

- V prípade predaja potravinárskych výrobkov povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  
 

 

Žiadateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov pre organizátora - Obec Tvrdošovce. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

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

 

 

              Podpis (pečiatka)  žiadateľa ….............................................… 

* nehodiace sa prečiarknite 

 



2.strana žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom (predajnom) mieste:   

Jarmok počas XX. Dní Sv. Štefana - Tvrdošovce na Dolnej ulici v dňoch 24 - 27. 8. 2018 

 

 

 

 

Podmienky vydania povolenia a priebehu predaja 

 

1. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas XX. Dní sv. Štefana sa bude 

vydávať na obdobie 24-27.8.2018. 

2. Vyplnenú Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (Prihlášku) 

s požadovanými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu najneskôr do 

10.08.2018 (vrátane).  

3. Žiadosť o vydanie povolenia s prílohami na predaj sa doručuje: 

a) poštou na adresu: Obecný úrad, Novozámocká cesta č.56, 941 10 Tvrdošovce 

b) osobne do podateľne Obecného úradu, ktorá sa nachádza v kanc.č.1 na prízemí. 

c) e-mailom na: brat@tvrdosovce.sk 

4. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a nebude k nim vydané Povolenie 

na predaj počas XX. Dní sv. Štefana 2018. 

5. Žiadosti o vydanie Povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa budú posudzovať 

v poradí, v akom budú doručené do podateľne Obecného úradu Tvrdošovce. 

6. Poplatok za jedno predajné miesto je 10,- €. Organizátor na základe žiadosti určí celkovú výšku 

poplatku za predajné miesto, ktorú oznámi žiadateľovi spolu s informáciami o spôsobe úhrady 

poplatku. 

7. Trhový poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15.08.2018 v hotovosti do pokladne 

Obecného úradu (v kanc.č.1 na prízemí Obecného úradu) alebo bezhotovostne na účet vedený v 

OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK58 5200 0000 0000 0888 4891, SWIFT kód: 

OTPVSKBX. Variabilný symbol a výška poplatku bude žiadateľovi oznámená po zaevidovaní 

žiadosti. 

8. Po zaevidovaní úhrady poplatku bude žiadateľ zaradený do zoznamu predajcov, na základe 

ktorého mu bude zarezervované predajné miesto. Povolenie na predaj bude vystavené a doručené 

až po úhrade poplatku za trhové miesto.  

9. V prípade zistenia uvedenia nepravdivých údajov žiadosť nebude zaradená do zoznamu 

záujemcov o predaj na XX. Dni sv. Štefana 2018 a k žiadosti nebude vydané povolenie na 

predaj. 

10. Z účasti na XX. Dni sv. Štefana 2018 budú vylúčení tí žiadatelia, u ktorých bolo v roku 2017 

zistené porušenie organizačných pokynov pre XIX. Dni sv. Štefana (napr. svojvoľné 

premiestňovanie stánku,  nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla pri 

stánku a pod.). 

11. Organizátor si vyhradzuje akceptáciu len úplných žiadostí – vyplnené náležitosti v žiadosti 

a doložené všetky prílohy v zmysle zákona.  

12. Kontrolu nad dodržiavaním poriadku, ako aj kontrolu predajných miest počas XX. Dní sv. 

Štefana bude vykonávať Obecná polícia Tvrdošovce a poverení zamestnanci Obecného úradu. 

13. Predajca je povinný počas predaja mať pri sebe a na požiadanie člena príslušnej kontrolnej 

skupiny v zmysle bodu 12. sa preukázať platným povolením na predaj s dokladom o úhrade 

poplatku za predajné miesto/-a. 

14. V prípade porušenia pravidiel predaja počas XX. Dní sv. Štefana môže zamestnanec kontrolnej 

skupiny v zmysle bodu 12. rozhodnúť o ukončenie činnosti predaja predajcom. 

15. Žiadateľ o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podaním žiadosti 

o vydanie tohto povolenia berie na vedomie tieto podmienky a podpisom žiadosti súhlasí s nimi 

v plnom rozsahu. 


