Mestský úrad HANDLOVÁ
NÁMESTIE BANÍKOV 7
972 51 HANDLOVÁ

Oddelenie majetku mesta, miestnych daní a podnikateľskej činnosti

P O Z V Á N K A pre remeselníkov
Mesto Handlová, ZMOHN a HBP, a.s. Prievidza organizujú v dňoch 30. 08. – 31. 08. 2019 Regionálne oslavy Dňa baníkov
a Banícky jarmok, ktorého súčasťou je aj prezentácia ľudových remeselníkov s predvádzaním svojej tvorby.
Srdečne Vás pozývame na uvedené podujatie a zároveň Vás žiadame v prípade záujmu, aby ste najneskôr
do 26. 07. 2019 zaslali vyplnenú záväznú prihlášku s čestným vyhlásením a dokladom preukazujúcim povinnosť
používania ERP– kód pokladnice, alebo nepoužívania ERP - čestné vyhlásenie
na adresu:
Mestský úrad
Odd. podnikateľskej činnosti
Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
E-mail: eva.jassova@handlova.sk
Nakoľko mesto Handlová nemá k dispozícií stánky, stoly a stoličky, je potrebné, aby ste si tieto priniesli so sebou. Mesto
Handlová ponúka remeselníkom s predvádzaním svojej tvorby verejné priestranstvo bezplatne.
V opačnom prípade poplatok za predajné miesto za 2 m dĺžky (minimálna dĺžka) činí 7,-€ na dva dni, čiže na celé trvanie
jarmoku.

Organizátor prijme len remeselníkov, ktorí sa zúčastnia jarmoku obidva dni.
Predajný čas je stanovený:

30. 08. 2019 od 10.00 – 20.00 hod., 31. 08. 2019 od 08.00 – 18.00 hod.

Žiadame remeselníkov, aby dodržiavali stanovený predajný čas.

Kontakt:
Eva Jaššová
Č.t.:046/5192553

Možnosť ubytovania:
hotel Baník
č.t.: 046/5475422
Hutira Relax club
č.t.: 046/5426142
SOŠ – turistická ubytovňa
č.t.: 046/5121910

Ing. Tatiana Molnárová
vedúca oddelenia
Prílohy:
1. záväzná prihláška
+ čestné vyhlásenie na predaj výrobkov

.

Záväzná prihláška, ktorou potvrdzujem svoju účasť na obidva dni
Meno a priezvisko

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

Adresa
Sortiment
ľudovoumeleckej tvorby

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

..............................................................................................................................................................................
Číslo telefónu

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

Rozmer stánku
(dĺžka x hĺbka)
Akcia
Termín

...............................................................................................................................
Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok
30. 08. – 31. 08. 2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 písm. d) 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 (živnostenský zákon( v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..............................................................................................................................................
Trvalé bydlisko:

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

Prehlasujem na svoju česť, že v zmysle ustanovenia 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sú všetky moje predávané výrobky originálom
diela alebo jeho rozmnoženinou.
Uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á následkov, ktoré môžu byť vyvodené voči mojej osobe v prípade
zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

---------------------------------Dátum

--------------------------------podpis

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
svojím podpisom dobrovoľne udeľujem organizátorovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie
uvedené účely. Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa registratúrneho plánu.

--------------------------------podpis

