Usporiadateľ
Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
Tel.: 041/5982 128, mob.: 0904 800 021, e-mail.: kniznica@teplickanadvahom.sk

Záväzná prihláška na Svätomartinský jarmok
Sobota 16. novembra 2019, 10:00 – 17:00, Námestie sv. Floriána, Teplička nad Váhom

Meno a priezvisko
Adresa

Názov firmy

Telefón
e-mail
Druh predávaného tovaru
(doplňte prípadne fotografiami)

Nehodiace sa škrtnite:
- Mám záujem o prenájom:
stánku
-

stánkového miesta

Som priamo výrobca uvedeného tovaru:
áno

rozmer vlastného stánku

nie

-

Som schopný/á zaistiť/predviesť výrobu priamo na mieste:
áno
nie

-

Potrebujem pripojenie na elektrickú energiu:
áno
nie

220V

380V

Vaše ďalšie prípadné požiadavky, potreby, dotazy:
Súhlasím s Pravidlami prenájmu plochy na Svätomartinský jarmok, uvedenými v Pozvánke na Svätomartinský jarmok.
V................................................... dňa...........................................

______________________________
Podpis žiadateľa (prípadne pečiatka)
Záväznú prihlášku odošlite najneskôr do 8.11.2019. Vaša záväzná prihláška bude potvrdená usporiadateľom. V prípade
dojednania podrobností sa Vám čo najskôr ozveme.

Pozvánka na Svätomartinský jarmok
V sobotu 16.11.2019 usporiada obec Teplička nad Váhom na Námestí sv. Floriána už 7. ročník Svätomartinského
jarmoku. Radi by sme na jarmoku videli výrobky ako sú napr.: med a výrobky z neho, perníky , koláče, klobásky a iné
pochutiny, drevené, prútené, hlinené výrobky ale tiež výrobky z keramiky. Radi by sme tiež uvítali ľudových
výrobcov, ktorí budú svoje výrobky predvádzať priamo na mieste.
Týmto Vás srdečne pozývame na Svätomartinský jarmok do Tepličky nad Váhom na predaj ľudových výrobkov.

Pravidlá prenájmu plochy / stánku na Svätomartinskom jarmoku:
1. Predajca si musí rezervovať obecný stánok/miesto vopred formou prihlášky (viď príloha Záväzná
prihláška).
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určenia, komu stánok prenájme, rozhodujúci bude sortiment
a termín prihlásenia, predajca bude vopred informovaný o schválení prenájmu.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu predajcov na Svätomartinskom jarmoku, preferovaní budú
predajcovia s vlastnými alebo tradičnými výrobkami.
4. V deň konania jarmoku platí rezervácia stánku/miesta do 8,30 hod.
5. V deň konania jarmoku bude predajca s vlastným stánkom na mieste do 8,30 hod., potom sa plocha
prenajme prípadnému náhradnému predajcovi.
6. Pred začiatkom predaja sa predajca preukáže organizátorovi potvrdenou prihláškou.
7. Cena prenájmu obecného stánku je 0 EUR/deň, cena za prenájom stánkového miesta je stanovená
na 10 EUR/deň. Pri každej ploche navyše je príplatok 3,- EUR/m2.
8. Platba za pripojenie na el. energiu bude pripočítaná k prenájmu podľa počtu spotrebičov (1 ks el.
spotrebiča je 7 EUR/deň.)
9. Čiastku za prenájom stánku alebo stánkového miesta uhradí predajca prevodom na č. účtu IBAN
SK92 5600 0000 0002 7920 1001, alebo do pokladne Obecného úradu a to do 31. 10. 2019.
10. Vyplnené prihlášky prosím zasielajte najneskôr do 8.11.2019 na e-mailovú adresu:
kniznica@teplickanadvahom.sk alebo poštou na : Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána
290/2, 013 01 Teplička nad Váhom.
11. Usporiadateľ vybratým predajcom potvrdí prihlášku s číslom prenajatého stánku alebo označením
lokality prenajatého stánkového miesta, ktorou sa v deň konania jarmoku predajca bude
preukazovať.
12. Vzhľadom na skúsenosti z minulosti s niektorými predajcami, usporiadateľ si vyhradzuje právo
inkasovať prenájom plochy 50,- EUR za predaj bez potvrdenej prihlášky alebo nedodržania
prihláseného sortimentu, vykázať predajcu bez organizátorom potvrdenej prihlášky alebo s
neprihláseným sortimentom z obce, nepovoliť predaj tým predajcom, ktorí nebudú mať potvrdenú
prihlášku od organizátora.
13. Žiadateľ v deň akcie na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie, doklad
o nadobudnutí tovaru, používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej
pokladnice podľa osobitných predpisov, udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja
výrobkov a poskytovania služieb a po ich ukončení, Povolenie na ambulantný predaj z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
Tešíme sa na spoluprácu.

Potrebné prílohy
Na základe zákona č. 178/1998 Zb. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, žiadame predložiť nasledovné prílohy:
1. Kópiu oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
2. Kópiu strany označenia ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice, alebo čestného vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky, alebo pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej alebo
pestovateľskej činnosti – Príloha žiadosti.
4. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o súhlase s uvedením zariadenia
(stránku) na ambulantný predaj (pri predaji občerstvenia)
5. 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.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Podpísaný (á)

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

Narodený

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

Bytom

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

Čestne vyhlasujeme, že 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 nie som povinný (á) na predaj
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste používať elektronickú registračnú pokladnicu na
evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:

1.

§ 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,*

2.

§ 2 písm. j) – neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z.*

3.

§ 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom
v tomto ustanovení,*
§ 3 ods. 2 písm. b) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby*
(napr. občanmi s ťažkými zdravotným postihnutím – doložiť
fotokópiu preukazu ŤZP)

4.

* aktuálne zakrúžkujte

V .................................................., dňa ....................................................

...............................................
podpis

