Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta
Názov podujatia:______________________________________________________
Miesto: _______________________________Dátum: ________________________

Meno a priezvisko fyzickej osoby */
Obchodné meno právnickej osoby */
Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby */
Sídlo právnickej osoby */
Dátum narodenia fyzickej osoby */ **/
DIČ právnickej osoby */
___________________
**/ Uviesť v prípade, ak FO dala súhlas na
spracovanie osobných údajov
Číslo DKP */Daňový kód elektronickej
registračnej pokladnice
Pridelené IČO:
sortiment, ktorý ponúkate:
veľkosť predajného stánku:
telefonický kontakt:
mailová adresa:
podpis:
*/ nehodiace sa škrtnite
Obec Valaliky
Poľná 8
044 13 Valaliky
zodpovedná osoba : Martina Matiová
t.č. - 055/2028952
email: kultura@valaliky.sk
číslo účtu na zaplatenie poplatku za verejné priestranstvo vo výške 4 €/m²:
IBAN VUB: SK10 0200 0000 0000 1712 7542
K vyplnenej žiadosti, ktorú môžete zaslať aj mailom, je potrebné pripojiť fotokópiu:
v prípade právnickej osoby údaje pre overenie existencie oprávnenia na podnikanie
elektronickým spôsobom,
v prípade fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie fotokópiu dokladu oprávnenia na
podnikanie,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ak ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba.
čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve.
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou

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.
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení
daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu).
Doklad preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje
vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého
pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na
uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku.
podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov (je súčasťou žiadosti)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Titul:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

Dole podpísaný/ná : _________________udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov uvedených v Žiadosti o povolenie na predaj alebo poskytovanie služieb na
trhovom mieste:___________ dňa: __________ v obci Valaliky podľa zák. č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)
Obci Valaliky na účely pridelenia trhového miesta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 zákona
č. 18/2018 Z. z.

V________________________dňa:_______________

-----------------------------------------------podpis

