Prihláška na MIKULÁŠSKE TRHY organizované
mestom Snina v dňoch 29. 11. – 30. 11. 2019
V zmysle Organizačného poriadku súhlasím s účastníckymi podmienkami a povinnosťami a prehlasujem,
že mám platné živnostenské oprávnenie, na základe ktorého sa prihlasujem na Sninský jarmok.
Meno a priezvisko/Obchodné meno : .......................................................................................................................
Kontakt: č. tel.: ...................................................... e-mail: ......................................................................................
Adresa/Sídlo:..............................................................................................................................................................
Sortiment predávaného tovaru: ..................................................................................................................................
Právnické osoby uvádzajú DIČ, IČO: ........................................................................................................................
DKP (daňový kód pokladne) .....................................................................................................................................
Remeselníci bez živnosti uvádzajú dátum narodenia: ...............................................................................................
Remeselník: Čestne prehlasujem, že sortiment je moja vlastná výroba. Podpis .......................................................
1. Na stánok/stánky/ potrebujem dĺžku v metroch:.......................................................................................
2. Stánky žiadam umiestniť: a/ spolu na jednom mieste
b/ samostatne, každý na inom mieste.
Povinné prílohy :
•
•
•
•

fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU
fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP
fotokópia rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k predaju potravín a poskytovania
občerstvenia na hromadných akciách mimo trvalého bydliska a miesta podnikania (pri predaji rýchleho
občerstvenia a požívatín)
fotokópia dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku - poštový peňažný poukaz, potvrdenie o prevode na účet č.
SK63 0200 0000 0000 2292 2532, variabilný symbol 2120022. Poplatok musí byť uhradený najneskôr do 15.
novembra 2019.

Vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami spolu s dokladom o úhrade poplatku je potrebné zaslať najneskôr do
15.11.2019.
Poplatky za prenajaté plochy:
Spotrebný tovar – (textil, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar a pod. .....................................................................
18,00 € za bm
Reštauračné služby ..........................................................................
25,00 € za bm + 27,00 € elektrina
Čapovaný burčiak, víno, medovina ...................................................
25,00 € za bm
Langoše, trdelník, varená kukurica, zemiakové špirály a pod..............
18,00 € za bm + 27,00 € elektrina
Cukrová vata, popcorn, cukrovinky a pod ..........................................
18,00 € za bm
Drobné umelecké predmety a remeselné výrobky - vlastná výroba..........
8,00 € za bm
Potrebujem el. energiu k reštauračnej činnosti (podčiarknuť)
ÁNO NIE
27,00 € elektrina

Každý účastník, ktorý poskytuje reštauračnú činnosť, je povinný nahlásiť potrebu prípojky na elektrický
prúd označením v prihláške a zabezpečiť si elektrický kábel podľa potreby od rozvodu elektrickej
prípojky, ako aj fóliu k stánku pre zabránenie znečistenia dlažby na námestí.
Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. Som si vedomý(a) toho, že ak
bez včasného udania dôvodu neobsadím organizátorom rezervované predajné miesto do 7.30 hod. dňa 29. 11.
2019, organizátor toto predajné miesto pridelí inému záujemcovi.
Pečiatka a podpis
Prihlášku zašlite poštou alebo elektronicky:
Adresa: Mestský úrad, Strojárska 2060, 069 01 Snina
E-mail: iveta.chomaničova@snina.sk, t. č. 057/7561852

