P R I H L Á Š K A pre rok 2019
Prihlasujem sa na ................................ jarmok, ktorý sa bude konať v meste
Veľký Krtíš dňa ............................
Meno: ......................................... Priezvisko: .........................................................................
Bydlisko: ............................................................................................. PSČ: ............................
Názov firmy: .............................................................................. IČO: ...................................
Sídlo: ...........................................................................................................................................
DIČ: ........................................................

č. reg.pokladnice (DKP): ...................................

Predávaný sortiment: ...............................................................................................................
Rozmery predajného stánku: ................ dĺžka čela stánku (bm), ................... hĺbka (bm)
Ostatné požiadavky: .................................................................................................................
Telefón ..................................................

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

Povinné prílohy:
- viď str. 2, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto prihlášky.
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov pre registráciu k účasti na príležitostných trhoch
a jarmokoch v meste Veľký Krtíš.
Zadaním e-mailovej adresy vyjadrujem súhlas so zaslaním oznámenia o pridelení predajného miesta a o výške
poplatku za účasť na príležitostných trhoch a jarmokoch vo Veľkom Krtíši elektronickou formou.
Zaväzujem sa dodržiavať podmienky organizátorov a príslušného VZN mesta Veľký Krtíš o určení náležitostí
mestských poplatkov na území mesta Veľký Krtíš uvedené v pokynoch pre účastníkov jarmoku.
Mesto Veľký Krtíš ako organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov, určenia rozmiestnenia predajných
stánkov, neprijať prihlášku po naplnení počtu prihlásených, prípadne neskôr prijať výhodnejšiu ponuku.
Informovaní o pridelení predajného miesta budú iba tí záujemcovia, ktorým bolo pridelené predajné miesto.
V prípade akejkoľvek zmeny po odoslaní prihlášky (neúčasť, čas príchodu), žiadame túto nahlásiť na tel. č.
047/4812140 alebo mailom: daniela.hudekova@velky-krtis.sk.
Informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.velky-krtis.sk
v sekcii Ochrana osobných údajov.

V .................................... dňa......................

...................................................
Podpis a pečiatka

K prihláške je potrebné doložiť nasledovné doklady:
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:
- fotokópiu strany označenej ako „záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej registračnej
pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej
pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
- originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť
používať pokladnicu,
- fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment
Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:
1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné
plodiny:
- 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
plody
- originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
- doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (ftk. listu vlastníctva, alebo ftk.
nájomnej zmluvy, alebo potvrdenie obce a pod.)
- fotokópiu potvrdenia o nahlásení predaja potravín RVPS.
2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci
- originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom
diela alebo jeho rozmnoženinou,
- originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

Čestné vyhlásenie
Na účely vydania povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Veľký Krtíš podľa § 3 ods. 5 písm. b)
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Podpísaný/-á (meno a priezvisko, titul) .......................................................................................
Dátum narodenia: .................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu: ..................................................
Týmto čestne vyhlasujem, že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste
nie som povinný/-á používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu na evidenciu tržieb v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov podľa jeho ustanovenia:
a) § 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka*
b) § 2 písm. k) – neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.*
c) § 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru*
d) § 3 ods. 2 písm. b) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby *
*nehodiace sa prečiarknuť

Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý/-á trestných následkov, ktoré ma
môžu postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

V ................................................. dňa ..............................
.......................................................
vlastnoručný podpis
Prílohy:
k písm. a) – potvrdenie obce o vlastníctve pozemku, na ktorom pestujem plodiny, prebytky ktoré predávam na
trhových miestach
k písm. c) a d) – fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Čestné vyhlásenie
Na účely vydania povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Veľký Krtíš podľa § 3 ods. 4 písm. b), c)
a d) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Podpísaný/-á (meno a priezvisko, titul) .......................................................................................
Dátum narodenia: .................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu: ..................................................
Týmto čestne vyhlasujem, že podľa ustanovenia
a) § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z.
všetky mnou predávané rastlinné a živočíšne výrobky pochádzajú z mojej vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny *
b) § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 178/1998 Z. z.
všetky mnou predávané výrobky sú moje vlastné použité výrobky a predávam ich
v primeranom množstve *
c) § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z.
všetky mnou predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou a som
ich autorom*
*nehodiace sa prečiarknuť

Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý/-á trestných následkov, ktoré ma
môžu postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

V ................................................. dňa ..............................

.......................................................
vlastnoručný podpis

Vážený trhovník !
Toto upozornenie je súčasťou prihlášky na všetky jarmoky, ktoré sa budú konať na území mesta
Veľký Krtíš v roku 2019.
Uvedené prehlásenie žiadam vyplniť a potvrdiť vlastnoručným podpisom. Vyplnené a podpísané
prehlásenie žiadam zaslať na adresu mesta Veľký Krtíš spolu s prihláškou na jarmok !

MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ
UPOZORNENIE
Účastníkov jarmoku o dodržaní vzdialenosti medzi dvoma stánkami (3,5 m)
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykon.
predpisov.
Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych,
bezpečnostných a hygienických predpisov vo svojom predajnom stánku a tiež je povinný
dodržať určenú plochu na predaj svojho tovaru, a to aj prístrešku. Prístupová
komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,5 m (t.j. pred stánkom musí byť
min. 3,5 m voľný priestor) podľa ustanovení zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi a vyhl. č. 121/2002 Z. z., aby bol v prípade potreby možný zásah
bezpečnostných zložiek (hasiči, polícia a záchranná služba). Za prípadné nerešpektovanie
a porušenie tohto upozornenia zodpovedá účastník jarmoku.

Vo Veľkom Krtíši, dňa …………………..

.........................................................
podpis zástupcu mesta Veľký Krtíš

Meno, priezvisko/názov firmy, adresa účastníka jarmoku
................................................................................................................

Podpis účastníka jarmoku ...................................................

