Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na Vinobraneckom jarmoku v dňoch 15.-16.09.2017
Údaje o žiadateľovi
PRIEZVISKO A MENO
NÁZOV OBCHODNEJ
SPOLOČNOSTI
IČO:
DIČ:

*vyplní len právnická osoba

DKP (daňový kód pokladne)
Sídlo PO
resp. adresa fyzickej osoby

č. domu

Ulica

PSČ

Obec

Tel. kontakt

O predávanom sortimente

PREDÁVANÝ
SORTIMENT
(zakrúžkujte)

DĹŽKA
predajného miesta

1. textil, odevy, bytový textil, obuv, koža, kožená galantéria, kožušiny
2. priemyselný tovar, domáce potreby
3. drobný textilný tovar (čiapky, šatky, šále, ponožky, spodné prádlo)
4. drogéria, kozmetika
5. hračky, bižutérie, knihy, sviečky, umelé dekorácie a kvety
6. drobný priemyselný tovar
7. cukrovinky
8. pochutiny I. (cukrová vata, pukance, med, gaštany, atď.)
9. pochutiny II. (trdelník, palacinky, lángoše, syr, atď.)
10. občerstvenie
11. víno, burčiak, pivo
12. remeselné výrobky ( medovníky, drevené výrobky, šperky, keramika, výšivky
...)
Údaje o predajnom mieste
Rozmer stánku (dĺžka v m ( max. hĺbka 3 m) : _________________
Organizátor si vyhradzuje právo na prideľovanie jarmočných miest podľa vlastného rozhodnutia.

Napojenie na elektriku
Požiadavka na prípojku elektrickej energie: 380 V
, 220 V
Prípojku elektrickej energie Mesto Kráľovský Chlmec zabezpečuje len na ul. L. Kossutha, kde sú umiestňovaní
predajcovia rýchleho občerstvenia.

Podmienky pre zaujatie verejného priestranstva
Cena za poskytnutie predajného miesta/ verejného priestranstva
1. textil, odevy, bytový textil, obuv, koža, kožená galantéria, kožušiny drobný
textilný tovar (čiapky, šatky, šále, ponožky, spodné prádlo) ,drogéria, kozmetika,
priemyselný tovar, domáce potreby, hračky, bižutérie, knihy, sviečky, umelé
dekorácie a kvety, atď.)
2. občerstvenie a alkoholických nápojov
3. predaj potravín (pochutiny, cukrová vata, pukance, med, gaštany, trdelník,
palacinky, lángoše,
4. remeselné výrobky-remeselníci s ukážkami remesla a remeselníci, ktorí sú
hosťami mesta
- ostatní remeselníci
za osobné motorové vozidlo pristavené za stánkom, ktoré predávajúci nutne
potrebuje

3,00 Eur/1m²/deň

8,00 Eur/1m²/deň
5,00 Eur/1m²/deň

sú oslobodení
1,50 Eur/1m²/deň
10,00 Eur/deň

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení dávam Mestu Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619
súhlas, aby moje údaje boli použité pri postupoch vyžadovaných zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení aby moje osobné údaje boli poskytnuté na ďalšie spracovanie iným verejným
inštitúciám ako Finančné riaditeľstvo SR a iné.

Dátum:

Podpis:

