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  Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač
               Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47


Príloha č. 2 k VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Lamač
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE

FYZICKÁ OSOBA

/§ 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov/

Žiadateľ:

Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

Trvalý pobyt: ................................................................................................................................

Dátum narodenia: .........................................................................................................................

Telefón: ......................................................... E-mail: .................................................................

Miesto predaja/poskytovania služieb: 

□ Trhovisko Lamač			     □ príležitostný trh 	          □ ambulantný predaj 

Názov ulice/verejného priestranstva, jeho špecifikácia: ..............................................................

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

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: ..............................................................

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

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

Termín/doba predaja výrobkov a poskytovania služieb:

od ..................................................................... do ......................................................................

iný spôsob určenia času: ..............................................................................................................

Výmera v m2:                                                	.................................................................... 

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svojim podpisom súhlasím so spracovaním a uchovávaním osobných údajov pre účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mestskou časťou Bratislava - Lamač. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje obsiahnuté v tomto formulári sú úplne a pravdivé.

Prílohy:

1. 	Potvrdenie obce o vlastníctve pôdy (prípadne iného právneho vzťahu k pozemku), kde sa uskutočňuje vlastná pestovateľská alebo chovateľská činnosť
	
2. 	Čestné vyhlásenie o pôvode predávaných výrobkov

3.	Čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu



V .................................................., dňa ............................................






.............................................
               podpis






