
MESTO NEMŠOVÁ 
Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na tradičný Nemšovský jarmok 10. - 11. augusta 2018 
 

 
Údaje o žiadateľovi 
Žiadateľ: 
- obchodné meno, 
- meno a  priezvisko 

 

IČO: 
-------------------------------------- 
DIČ: 

Dátum narodenia /Rodné číslo          
 
DKP: (daňový kód pokladne)     

Miesto podnikania 
sídlo, trvale bytom: 

Ulica:  Číslo 
Mesto/Obec: 
PSČ 

Názov firmy:  
 

Kontakt: Tel. č.: Email: 
 

 

Údaje o predajnom mieste – mesto NEPOSKYTUJE stánky 
 
Druh predávaného tovaru 

 

Dĺžka a šírka predaj. miesta 
v bežných metroch (stánku) 

 
 

Občerstvenie uviesť rozmery stolov a sedenia: 

Požadujem auto za stánkom áno          nie            
Elektrická prípojka: 
 

koľko kW 
elektrického príkonu požadujem: 

 
Povinné prílohy k prihláške 
Fotokópia živnostenského listu Výpis z obchodného registra,     Fotokópia rozhodnutia RÚVZ 
Potvrdenie o vlastníctve pôdy,  Fotokópia rozhodnutia Regionálnej veterinárnej správy, 
Záznam daňového úradu o pridelení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,  
Vyhlásenie o nepoužívaní elektronickej registračnej pokladnice, Fotokópia registrácie na Daňovom 
úrade SR – zahraničný účastník 
 
Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na Nemšovskom jarmoku 2018, ktorý sa bude konať v dňoch 10. a 11.augusta 2018 v meste 
Nemšová, na Ulici Janka Palu, Mierovom námestí, ul Sklárska, ul. Vážska. Prehlasujem, že  hore uvedené údaje v prihláške sú správne 
a pravdivé a som zodpovedný/á za ich úplnosť. 
       V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam Mestu Nemšová, 
so sídlom Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812,  s ú h l a s ,  aby moje osobné údaje boli použité pri postupoch vyžadovaných 
zákonom 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 a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi upravujúcimi podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, kde jedným z účastníkov právneho 
vzťahu je Mesto Nemšová  a   s ú h l a s í m,  aby moje osobné údaje boli poskytnuté na ďalšie spracovanie iným verejným inštitúciám, ako 
Finančné riaditeľstvo SR a iné. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne 
doručené Mestu Nemšová.    
Dátum   Pečiatka 

Podpis 
 

 
                          Vybavuje: č. tel.:032/6509619 mobil:0918 876 695, e-mail: zivotne@nemsova.sk 
 


