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__________________________________________________________________________________     Žiadateľ (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)

                                                                                                           Mesto Prievidza – Mestský úrad Prievidza
                                                                                                           referát obchodu a cestovného ruchu
                                                                                                           Námestie slobody č.14
                                                                                                            971 01 Prievidza


Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
(FO- bez oprávnenia na podnikanie)


Miesto predaja:.........................................................................................................................................


Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ďalej podľa VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza Vás žiadam o vydanie oprávnenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb pre:



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

Dátum narodenia (fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie):   .........................................................

DIČ: ..................................................... 				Tel. č.:..................................................

Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: ..............................................................................

Veľkosť predajnej plochy: ...................................	Obdobie predaja:  ............................................

	 v stánku s trvalým stanovišťom

 v stánku s dočasným stanovišťom
 v stánku s celoročnou prevádzkou
	 v stánku so sezónnou prevádzkou
 v pojazdnej predajni
 na prenosnom predajnom zariadení
 sezónne pred prevádzkarňou
       
K žiadosti doložte neoverené fotokópie :
	Osvedčenie o zápise do evidencie SHR,

Potvrdenie o vlastníctve pôdy, záhrady (LV), resp. nájomná zmluva... – pri predaji poľnohospodárskych prebytkov,
Kód pokladnice e-kasa klient (zaslaný listom z daňového úradu resp. uvedený na identifikačnom balíčku ORP alebo na pokladničnom doklade),
Čestné vyhlásenie o nepoužívaní ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP),
Rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb,                     
Oznámenie o registrácii na RVPS.



Mesto Prievidza spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 178/1998 Z.z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email info@prievidza.sk, zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajoch nájdete na našej webovej stránke – www.prievidza.sk.




 V Prievidzi dňa: .........................................                                              		  	     .....................................................
                                                                                                                            	    	       (vlastnoručný podpis žiadateľa)



