
ŽIADOSŤ o     vydanie rozhodnutia – povolenia ambulantného  predaja r. 2017

Správa cestovného ruchu 
Senec s.r.o.
Námestie 1. mája 53/4
903 01 Senec

Názov firmy*: ..................................................................................................
Sídlo firmy  *:             ..................................................................................................
Tel.číslo  *: ..................................................................................................
Email:   ..................................................................................................
Výpis z     obchodného registra:

IČO*: .....................DIČ: .....................IČDPH:.....................

V     prípade SHR – číslo osvedčenia SHR: .........................................................................................
(SHR - samostatne hospodariaci roľník)
(Podľa zákona č. 178/1998 Zb.z. a VZN č. 11/1998 o trhovom poriadku a podmienkach  predaja na území mesta 
Senec Vás žiadam/e o vydanie povolenia k ambulantnému predaju)
Umiestnenie ambulantného predaja*: 
1) SJ – Sever
2) SJ – Juh
3) mesto 
Na dobu (dátum od -  do)*:  
Senecké leto:  17.6.2017           
Karneval:       30.6.2017          
LTS (letná sezóna) 2017:    1.6.-15.9.2017
Sortiment predaja / poskytované služby*: ..........................................................................
(občerstvenie/ hračky/ bižutéria/ručná výroba/iné)
Rozmer stánku*:m2 ..................................................................................................
šírka - (predná strana stánku+ojo) x dĺžka - (hĺbka stánku)   
Žiadam odber elektrickej energie: 220 kW  -  ÁNO / NIE

360 kW  -  ÁNO / NIE          
   

Osoba poverená predajom / poskytovaním služieb: ..............................................................

Číslo OP  : .................................................................................................
Čestne  prehlasujem/e,  že  som/sme  si  vedomý/í  povinnosti  dodržiavať  nariadenia  v oblasti  obchodu,  cien
a poplatkov,  hygienické  a veterinárne  predpisy  a že  ponúkaný  tovar  musí  byť  bezchybný  ,  v predpísanej
a schválenej akosti.
(*) – Dôležité údaje / potrebné vyplniť

V Senci dňa: ........................2017 Podpis: .......................................

Žiadateľ je povinný k     žiadosti priložiť:      D  Ô  LEŽITÉ:
1.  Kópiu záznamu z registračnej pokladne zo str. 3 (Pridelenie a zrušenie daňového kódu el. reg. pokl.) Treba
     priniesť originál - registračnú knihu na overenie pravosti.
2.  V prípade ak nepoužívate registračnú pokladňu je potrebné čestné prehlásenie , že nie ste povinný pri predaji
     používať registračnú pokladňu.
3.  Živnostenský list – fotokópiu alebo Výpis z obchodného registra – fotokópiu
4.  V prípade, že má byť povolený ambulantný predaj na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta – nájomnú
     zmluvu uzavretú s vlastníkom pozemku – fotokópiu / prípadne inú písomnú dohodu – súhlas vlastníka
     pozemku na jeho užívanie žiadateľovi o povolenie ambulantného predaja/

- osvedčenie SHR
- preukaz člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu
- potvrdenie o vlastníctve pozemku


