
 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom (predajnom) mieste: Jarmok počas XXI. Dní Sv. Štefana -Tvrdošovce na Dolnej ulici  

v dňoch 23 -26. 8. 2019 

Kérelem termékek árusítására és szolgáltatás nyújtására a következő árusítóhelyen:  

vásár a XXI. Szent István Napokon – Tardoskedd/ Tvrdošovce, Alvég, 2019. 8. 23–26. 

 

 

Žiadateľ /Kérelmező: 

Meno, priezvisko / Názov: .........................................................................….....................................  

Személynév, utónév / Cégnév, megnevezés: 
 

Trvalý pobyt / Sídlo: .............................................................................….....................................  

Állandó lakhely / Cégszékhely: 

 

Dátum narodenia / IČO: ...........................................................................….................................…  

Születési dátum / Azonosítószám:  
 

Kontaktus / Tel..: …..................................................... E-mail: ……..........….…................................  

  

Predmet žiadosti/ A kérelem tárgya: 

Sortiment predaja (konkrétne vymenovať)/Árusítandó termékek: 

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

…...............................................................................................................................................................................  

 

Počet požadovaných predajných miest (rozmer jedného predajného miesta je 2 bm do šírky) 

Igényelt árusítóhelyek száma (egy árusítóhely 2 folyóméter széles):.................................................................. 

 

Požiadavka na elektrickú prípojku (napätie 230 V): * áno / nie  

Igényel-e elektromos áramhoz való csatlakozást (230 V): * igen / nem 
 

Uveďte (zakrúžkujte), na ktoré dni si žiadate o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb: a) 

23.8.2019 b) 24.8.2019 c) 25.8.2019 d) 26.8.2019 

Jelezze (karikázza be), hogy melyik napokra kéri a termékek árusítására és szolgáltatás nyújtására szóló 

engedélyt:   
a) 2019. 8. 23. 

b) 2019. 8. 24. 

c) 2019. 8. 25. 

d) 2019. 8. 26. 

 

Prílohy žiadosti A Kérelemhez szükséges mellékletek  

(!amennyiben nem csatolja a szükséges dokumentumokat, az engedélyt nem tudjuk ki adni!) 

 

- Živnostenský list, alebo iné oprávnenie na podnikanie (1. strana)  

   Vállalkozási, vagy más, vállalkozásra jogosító engedély (1. oldal) 
-  Záznam o zaevidovaní registračnej pokladnice na príslušnom Daňovom úrade (Záznamy daňového úradu) 

   Az illetékes szlovák adóhivatal által regisztrált pénztárgép mellé kiadott „könyv” 3. old. fénymásolata  
-  Remeselníci predkladajú Čestné prehlásenia 

   Kézművesek a Becsületbeli nyilatkozatot nyújtják be  
-  V prípade predaja potravinárskych výrobkov povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

   Élelmiszer árusítása esetén a Regionális Közegészségügyi Hivatal engedélye 

 

Žiadateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre 

organizátora - Obec Tvrdošovce. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.  

A kérelmező ezzel beleegyezését adja a szervezőnek – Tardoskedd községnek -  személyes adatai feldolgozásához a 18/2018 sz., a személyi 

adatok védelméről szóló törvény értelmében. Ez a beleegyezés bármikor írásban visszavonható. 

 

 Kelt: .................................., dátum ….............................  

 

Podpis (pečiatka) žiadateľa /Aláírás (pecsét)….............................................…  
*a nem megfelelő választ húzza át  


