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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 Záväzná prihláška na Prievidzské hody v dňoch 13. – 14.8.2022 

    

Uzávierka prihlášok je 15.7.2022 

Žiadateľ:             

Obchodné meno (PO, FO): 

Sídlo/miesto podnikania : 

Meno a priezvisko (občan): 

Adresa: Dátum narodenia: 

IČO: DIČ: Kód ERP: 

Tel.: Email: 

 

Žiadam o vydanie povolenia na príležitostnom trhu na predaj výrobkov a poskytovanie slu-

žieb na predajnom mieste*: 

 

Predajné miesto a) Občerstvenie b) Ostatný tovar 

Popis druhu: 

   

Šírka a dĺžka predajného 

miesta v bežných metroch 

(stánku)     

Rozmery stolov a sedenia 

- šírka a dĺžka v metroch     

Požadujem auto  za stán-

kom, uveďte jeho rozmery 

(šírka a dĺžka v metroch)     

Elektrická prípojka 

220/380V:     

Pripojenie na vodu 

áno/nie:     

 
_______________________________________________________________________ 
*Poskytnutie stánkov mestom bude dohodnuté individuálne podľa druhu príležitostného 
trhu 
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Prílohy k žiadosti (neoverené fotokópie) : 

1. Osvedčenie o zápise do evidencie SHR, 

2. Potvrdenie o vlastníctve pôdy, záhrady (číslo LV, resp. nájomná zmluva – pri predaji 

poľnohospodárskych prebytkov) 

3. Kód pokladnice e-kasa klient (zaslaný listom z daňového úradu resp. uvedený na 

identifikačnom balíčku ORP alebo na pokladničnom doklade), 

4. Čestné vyhlásenie o nepoužívaní ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP), 

5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 

6. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve 

7. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho roz-

množeninou    

8. Rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov, 

9. Oznámenie o registrácii na RVPS 

10. Fotokópia registrácie na Daňovom úrade SR - zahraničný účastník 

11. Osvedčenie k málo predaju vinárskych produktov - Zákon o vinohradníctve a vinár-

stve č. 313/2009 Z.z. 

 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu sortimentu a rozhoduje o koneč-

nom pridelení predajného miesta. 

 

Informovanie o spracovaní osobných údajov  

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v sú-

lade 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. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej 

moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak 

to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vyba-

vení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom 

mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich 

opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše 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 môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Prievidza, 

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, osobne do podateľne alebo elektronicky na 
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email info@prievidza.sk . Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zod-

povednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej we-

bovej stránke – www.prievidza.sk. 

 

Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na Prievidzských hodoch, ktoré sa budú ko-

nať 13. – 14.8.2022. 

Prehlasujem, že hore uvedené údaje v prihláške sú správne a zodpovedám za ich 

úplnosť a správnosť. 

 

 

Dátum: Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


