Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele
14.4.2019
Obecný úrad Papradno oznamuje záujemcom o pridelenie
predajného miesta počas Kvetnej nedele, ktorá sa bude
konať 14.4.2019, že registrácia predajcov začne dňa
14.3.2019 od 8.00 hod.
Žiadosť na pridelenie predajného miesta sa doručuje iba
elektronicky na adrese papradno@papradno.sk. Žiadosť je
súčasťou tohto oznámenia.
Žiadosť musí byť predložená kompletná, vrátane kópií povinných
príloh!
POZOR! Na jedno IČO je možné podať iba 1 žiadosť.
Šírka 1 predajného miesta je 3 metre. Poplatok za 1 PM je 20 €.
Po prijatí prihlášky bude uchádzačovi pridelené predajné miesto
a zaslaný pokyn na úhradu spolu s číslom predajného miesta.
Počet predajných miest je limitovaný.
Upozorňujeme záujemcov, že miesto im bude záväzne
pridelené až po pripísaní poplatku na účte obce alebo po
zaplatení poplatku v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

Uzávierka prihlášok je 11. apríla 2019 alebo do naplnenia
kapacity.

Záväzná prihláška na stánkový predaj počas „Kvetnej nedele
2019“, ktorá sa uskutoční 14. apríla 2019 v obci Papradno
Meno a priezvisko žiadateľa / názov spoločnosti:
.......................................................................................................................................................
Adresa / sídlo:
.......................................................................................................................................................
Dátum narodenia FO:

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

Kontakt (telefón, email):

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

IČO: ............................................................
DIČ: ............................................................
DKP: ............................................................
Ponúkaný sortiment:

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

.......................................................................................................................................................
Predajné miesto (dĺžka v bežných metroch):

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

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, svojím podpisom vyjadrujem súhlas obci Papradno so spracovaním
poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, a to na dobu neurčitú a za účelom
evidencie predajných miest a na úkony nevyhnutne súvisiace. Som si vedomý/á, že súhlas
môžem kedykoľvek odvolať. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa
riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje moje práva v oblasti ochrany
mojich osobných údajov.

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

Povinné doklady : -

Podpis ( pečiatka ) :

oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obch. registra),
fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy
elektronickej registračnej pokladnice,
predajcovia občerstvenia, potravín: Posudok - súhlas RÚVZ,
čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú
pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu.

