ŽIADOSŤ
predajcu/vystavovateľa o predajné miesto
na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone

1. Predajca/vystavovateľ
(ďalej aj ako „žiadateľ“)
Meno, priezvisko, Obchodné meno¹) ......................................................................................................
Kontaktná osoba: ......................................................................................................................................
adresa/sídlo ²) ..........................................................................................................................................
bankové spojenie/ IBAN ..........................................................................................................................
mobil

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

IČO ................................ DIČ ................................... IČ DPH ...............................................................
Pridelený kód pokladnice e kasa klient - PEKK ³)
(kód pokladnice e-kasa klient)

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

REMESELNÍCI a fyzické osoby BEZ ŽIVNOSTI uvádzajú dátum narodenia ...................................
2. Ponuka predaja/vystavovania ⁴) .......................................................................................................
(presne špecifikovaná ponuka predaja sortimentu, ponuka občerstvenia a podobne)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Termín doručenia žiadosti do 15. mája príslušného roka
4. Požadovaná plocha ..........................................................................................................................
Plocha do hĺbky je možná maximálne 3 m!
Pri predaji z vozidla - auta uvádzajte celkovú dĺžku predajného vozidla aj s prípojným zariadením
po dĺžke.
5. Požiadavky (zakrúžkovať a doplniť)
❖ pripojenie na elektrinu

áno

1 x 230V, 16A, (max. 3,5 kW)

nie

áno

3 x 230V, 16A, 32A (max.10 kW)

nie

❖ pripojenie na elektrinu v piatok (po 17.00 hod.)
❖ nožiari v sýpke

áno

nie

školská lavica ........... školská stolička ..............

6. Iné počet príloh, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti

⁵) .....................................

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s dokladmi zasielajte poštou alebo doručte osobne na adresu
Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton s označením „DSH“.
Múzeum vo Svätom Antone si vyhradzuje právo výberu o prijatí bez ohľadu na to, v akom poradí boli
jednotlivé žiadosti doručené.
S vybratým predajcom/vystavovateľom bude uzatvorená Zmluva o krátkodobom nájme.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti (vrátane príloh) sú správne a úplné. Zmenu údajov
uvedených v žiadosti oznámim múzeu bezodkladne.
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so zverejnenými Všeobecnými
podmienkami pre predajcov/vystavovateľov na podujatie Dni sv. Huberta.
Svojím podpisom ako dotknutá osoba potvrdzujem, že beriem na vedomie, že som poskytol svoje osobné
údaje v súlade § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne
prenajímateľa vedeného podľa osobitného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú
pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
V ............................................ dňa ...................

podpis (pečiatka) .......................................⁶)

Bližšie informácie

+421 918 877 060 - Ing. Janka Binderová
+421 45 6913932 - Tatiana Koreňová

e-mail
webové sídlo

korenova@msa.sk, binderova@msa.sk,
www.msa.sk

Predajca/vystavovateľ na prevádzkovanie predajného/výstavného miesta je povinný k žiadosti predložiť
potrebné doklady.
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba
a) fotokópiu oprávnenia na podnikanie (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie
o zápise do evidencie SHR)
b) fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej
pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. (Akceptovateľné príklady dokladov o
pridelenom daňovom kóde pokladnice - https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovaciapovinnost-obci)
c) fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment
d) originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu
Fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie
1. predávajúca výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny:
e) originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
f) originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
g) doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (fotokópia listu vlastníctva, aktuálne potvrdenie obce,
fotokópia nájomnej zmluvy a pod.).
2. predávajúca vlastné výrobky – remeselníci:
a) originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela
alebo jeho rozmnoženinou,
b) originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.
Zoznam vysvetliviek
¹) Obchodné meno sa uvedie podľa jeho zápisu v obchodnom registri resp. živnostenskom registri.
²) Sídlo (miesto podnikania) sa uvedie podľa jeho zápisu v obchodnom registri resp. živnostenskom registri.
³) Ak uchádzač nemá povinnosť používať registračnú pokladňu, je povinný doložiť o tejto skutočnosti k žiadosti
Čestné prehlásenie (§ 3 ods. 5 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach).
⁴) Sortiment uvedený v žiadosti bude zahrnutý do zmluvy. Prípadné zmeny a doplnenia nebudú akceptované.
⁵) K žiadosti sa prikladajú prílohy podľa podmienok účasti predajcov.
⁶) Žiadosť musí byť žiadateľom podpísaná!

