ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na decembrový jarmok

06. a 07. decembra 2019

A/

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

MENO

PRIEZVISKO

OBEC

PSČ

NÁZOV (PO)

ULICA

ČÍSLO

IČO / RODNÉ ČÍSLO

DIČ

DKP

TELEFÓN

E-mail:

B/

ÚDAJE O PREDAJI A PREDAJNOM ZARIADENÍ

DRUH PREDAJA / SLUŽBY (uveďte sortiment predávaných výrobkov, uveďte druh poskytovanej služby):
UMIESTNENIE, DĹŽKA, POČET PREDAJNÝCH ZARIADENÍ (uveďte každý začatý meter dĺžky),
POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÚ ENERGIU (uveďte pravdivé údaje, každý stánok osobitne, napr. stánok č. 1 koľko metrov... ):
Železničná
ulica

Sládkovičova
ulica

Remeslá (bez poplatku na ploche
určenej org.)

Rýchle občerstvenie
(pri budove MsÚ)

1. ................. m

1. ................. m

1. .............. m

1. ................. m

2. ................. m

2. ................. m

2. ................. m

2. ................. m

3. ................. m

3. ................. m

3. ................. m

3. ................. m

Stánok MsÚ ............. ks

Elektrická energia:
Počet
spotrebičov: ...................
ks
Napätie:

230V / 400V

Príkon:
kW

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

INÉ (napíšte vaše požiadavky):

C/

PRÍLOHY (označte x prílohy, ktoré prikladáte)
o Fotokópia oprávnenia na podnikateľskú činnosť (doklad sa nevyžaduje pri predaji rastlinných
a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, pri predaji
vlastných použitých spotrebných výrobkov alebo pri predaji lesných plodín fyzickými osobami),
U ZAHRANIČNÝCH OSÔB doklad o splnení daňových povinností na Daňovom úrade Bratislava 1.
o Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice (ERP) alebo ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením ustanovení zákona č.
289/2008 Z. z., že nie ste povinná/ý pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
používať ERP.
o Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad
vyžaduje (napr. predaj ovocia, zeleniny potravín, živých zvierat ...).
o Pri predaji včelieho medu, mlieka a vajec určených na ľudskú spotrebu platný doklad príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku.
o Čestné vyhlásenie o tom, že ste autorom diela, že výrobky, ktoré predávate sú originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou.
o Fotokópia preukazu ZŤP – pre uplatnenie zľavy.
o Doklad, o tom že predávate vami vyrobené výrobky – pre uplatnenie zľavy.
o Pri poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia a pri predaji potravinárskeho tovaru súhlasné
rozhodnutie orgánu na ochranu zdravia (ÚVZ) k uvedeniu priestorov do prevádzky.
o Doklad o zaplatení poplatku a vyplnenú prílohu o požiadavkách na EE.
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D/

POPLATKY

(§8 VZN Mesta Revúca č. 80, dodatok 2)

Právnické a fyzické osoby, ktoré na júnovom jarmoku vykonávajú maloobchodnú činnosť alebo
poskytujú služby, platia organizátorovi jarmoku účastnícky poplatok takto:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

predaj spotrebného tovaru 10 € za bežný aj začatý meter
predaj rýchleho občerstvenia 13 € za bežný aj začatý meter
predaj vlastných výrobkov 5 € za bežný aj začatý meter
za predaj výrobkov držiteľmi preukazu ZŤP 5 € za bežný aj začatý meter
za predaj vlastných výrobkov držiteľmi ZŤP 5 € za bežný aj začatý meter
predaj vlastných remeselných, umeleckých výrobkov na ploche určenej organizátorom je bez
poplatku,

➢ osoba, ktorá sa zúčastní jarmoku len jeden deň zaplatí poplatok znížený o 50% a nemá nárok
na rezervovanie predajného miesta.
Poplatok môžete zaplatiť v hotovosti do pokladnice mestského úradu, poštovým poukazom alebo
prevodom z účtu v banke:
v ho

č. účtu: 2001967001/5600
variabilný symbol: 22100404
IBAN: SK8056000000002001967001
BIC: KOMASK2X
E/

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. Som si vedomý(á)
toho, že ak bez včasného udania dôvodu neobsadím organizátorom rezervované predajné miesto do 9:30
hod. 06. decembra 2019, organizátor toto predajné miesto pridelí inému záujemcovi a v budúcnosti
nebudem mať nárok na rezervovanie predajného miesta na revúckom jarmoku. Som si vedomý(á) toho, že
ak svoju neúčasť na jarmoku organizátorovi písomne neohlásim najmenej 5 dní pred začiatkom jarmoku
nemám nárok na vrátenie zaplateného poplatku (zaplatený poplatok sa vracia znížený o 5%). Zároveň
potvrdzujem, že som sa na www.revuca. sk oboznámil s organizačnými pokynmi pre účastníkov
revúckeho jarmoku a súhlasím s nimi. Svojím podpisom dávam organizátorovi súhlas na spracovanie
osobných údajov z zmysle platnej legislatívy.

V ....................................

*

dňa ........................................

podpis

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

pred vyplnením prihlášky si prečítajte ORGANIZAČNÉ POKYNY na www.revuca.sk

* čitateľne VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ prihlášku s PRÍLOHAMI A DOKLADOM O ZAPLATENÍ poplatku POŠLITE
POŠTOU na adresu Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, najneskôr do 08.11.2019
alebo mailom na adresu: murinova@revuca.sk
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Príloha

REVÚCKY JARMOK
Pripojenie na elektrickú energiu

Rozvádzače sú osadené zásuvkami 400V/32A, 400V/16A a 230V/16A sieť TN-S (5 - vodičová
sústava pre 400 V resp. 3 - vodičová sústava pre 230V).
K prihláške je potrebné udať typ zásuvky a celkový príkon všetkých použitých el. zariadení
v predajnom zariadení v KW a pripojiť kópiu platnej revíznej správy.

Maximálne zaťaženie

Počet zásuviek

230V/16A max. 3,5kW

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

400V/16A max. 11kW

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

400V/32A max. 22kW

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

Vzory zásuviek

Pripojenie na elektrickú energiu je obmedzené počtom zásuviek:
230V/16A - 8 ks
400V/16A - 7 ks
400V/32A - 5 ks

