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PrihláŠka na predaj SUVENíROV – VIANOČnÉ trhy 2020
ZÁKLADNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno (meno a priezvisko)  	Obchodné meno sa uvedie podľa jeho zápisu v obchodnom registri resp. živnostenskom registri.

Sídlo (miesto podnikania)   	Sídlo (miesto podnikania) sa uvedie podľa jeho zápisu v obchodnom registri resp. živnostenskom registri.

Adresa na doručovanie
 rovnaká ako sídlo (miesto podnikania)
 iná (uviesť):
IČO

DIČ

Emailová adresa

Telefonický kontakt

PEKK  (kód e-kasa)   	Od 1. januára 2014 je účinná novela živnostenského zákona, ktorou sa zároveň upravujú aj ustanovenia  zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (§ 3 ods. 5). V zmysle tejto právnej úpravy ak mestá a obce vydajú povolenie na ambulantný predaj výrobkov a služieb, majú povinnosť túto skutočnosť ohlásiť finančnej správe. Ak uchádzač nemá povinnosť používať registračnú pokladňu, je povinný doložiť o tejto skutočnosti k prihláške čestné prehlásenie.

PREDAJNÝ SORTIMENT   	Sortiment uvedený v prihláške bude zahrnutý do zmluvy. Prípadné zmeny a doplnenia nebudú akceptované. Pri stánkoch s vianočnými suvenírmi preferujeme vlastné výrobky.



PREDAJNÉ STÁNKY (označiť len jeden riadok)
Stánok
Rozmer stánku

 od Mestských lesov Košice, a. s.
3,0 m x 2,5 m

 od organizátora (väčší) 
3,0 m x 2,5 m

 od organizátora (menší) 
2,5 m x 2,0 m

Záväzné vyhlásenia
Uchádzač svojím podpisom potvrdzuje, že sa dôsledne oboznámil so zverejnenými podmienkami prevádzkovania predajných miest počas podujatia Vianočné trhy 2020 v Košiciach.
Uchádzač svojím podpisom vyhlasuje, že spĺňa zverejnené podmienky účasti predajcov na Vianočných trhoch 2020 v Košiciach, najmä že
	má vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi (Mestu Košice),
	neporušil zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
	neporušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä neporušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu nebol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu.

POČET PRÍLOH A ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIA
Počet príloh, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti   	K prihláške sa prikladajú prílohy podľa podmienok účasti predajcov na Vianočných trhov 2019 (kópia prideleného DIČ v prípade, ak nie je registrovaný v živnostenskom alebo obchodnom registri).

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti (vrátane príloh) sú správne a úplné. Zmenu údajov uvedených v žiadosti oznámim organizátorovi bezodkladne.
Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
Dátum

Podpis   	Ak sa prihláška podáva prostredníctvom emailu, položka podpisu môže ostať nevyplnená; uchádzač v takom prípade môže podpísať prihlášku dodatočne.

Žiadosť je potrebné doručiť na adresu Mesto Košice, referát marketingu, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo elektronicky na emailovú adresu marketing@kosice.sk.

ZOZNAM VYSVETLIVIEK:

