ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA  PRE  ÚČELY  PREDAJA  NA 
Novomestskom jarmoku 2019, ktorý sa koná 13.,14.,15.septembra 2019

1.	Obchodný názov firmy	:  ....................................................................................................
2.	Presná adresa firmy   	:  ....................................................................................................
číslo telefónu		:  ...................................
               IČO                 	:  ..................................        č. živ. listu:  .....................................
3.  Osoba poverená konať v mene firmy	:  ............................................................................
                                    telefónny kontakt	:  ............................................................................
4.  Druh predávaného tovaru, ponúkané služby  :  ...............................................................................................
5.  Požadujete umiestniť stánok v remeselnej zóne  :  (áno/nie ) : .....................
6.  Požadovaný elektrický príkon potrebný pre pripojenie elektrospotrebičov na el. sieť,  zároveň uveďte druh spotrebičov  :
.................................................................................................................................................................................... 
Ak máte pojazdnú prevádzku (auto alebo príves) s elektroinštaláciou, pred pripojením na el. sieť ste povinní predložiť službukonajúcemu elektrikárovi  platnú revíznu správu! V opačnom prípade nebudete pripojení na el. rozvádzač! Prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody, kde sú umiestňovaní  predajcovia rýchleho občerstvenia.

7.   Požadujete zabezpečiť mestský predajný stánok  (áno/nie ;  počet) : .......ks
      Rozmery stánku 2 x 2 m
8.   Parkovanie vozidla vedľa stánku ( podčiarknuť požadované)
osobný automobil 
automobil nad 3,5 t 
príves  
Upozorňujeme predajcov, že v časti ul. Hurbanovej pred Mestským kultúrnym strediskom a v časti ul. Hviezdoslavovej pred a vedľa Mestského kultúrneho strediska  nebude možné parkovať auto za stánkom!
9.    Požadovaná dĺžka /čelná strana/predajného stánku v metroch :  ............................................................     
10.  Požadovaná hĺbka predajného stánku v metroch :  ................................................................   
11. DKP: .......................................................................... 
  


Dňa  :  ...................................                                                            _____________________
	pečiatka, podpis


Záujemca o účasť je povinný k prihláške predložiť: 
fotokópiu platného živnostenského listu (výpisu z obch. registra)
v prípade zmien údajov v ŽL je potrebné priložiť aj dodatky k ŽL vydané príslušným orgánom štátnej správy
fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice, alebo čestné prehlásenie
Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za zabezpečenie čistoty a poriadku v okolí svojho stánku priebežne počas jeho trvania, ako aj po ukončení predaja. Je povinný dodržiavať hygienické pravidlá. V prípade zistenia porušenia tohto nariadenia nebude predávajúcemu povolený predaj na jarmoku v budúcom období, o čom bude písomne upovedomený. 
Kontaktná adresa: MESTO Nové  Mesto nad Váhom, Mestský úrad , Čsl. armády 1, 915 32  Nové Mesto nad Váhom, č.t. 032/7402121- Lívia Zongorová, livia.zongorova@nove-mesto.sk, predaj občerstvenia a remeslá vybavuje:  Zdenka Hrehorová, č.t. 032/7402122, zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk

