
    ŽIARSKY JARMOK 2022 

Dátum konania: 6.10. – 8.10.2022 

     (6.10.2022 len občerstvenie) 

Záväzná prihláška a žiadosť o vydanie povolenia na predaj na   

              trhových miestach na žiarskom jarmoku 

Meno a priezvisko/ Obchodný názov: .................................................................................................................. 

1 adresa trvalého pobytu/ Sídlo: .............................................................................................................................. 

1 dátum narodenia/ IČO: ......................................................................... 2 DIČ: ....................................................... 

Kontaktná osoba:  .................................................................................................................................................. 

 telefonický kontakt, e-mail: 

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

   

          V zmysle ustanovenia § 3 zákona 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 (ďalej len „zák. č. 178/1998 Z. z.“) a v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 5/2018 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok, Vás žiadam o 

vydanie povolenia na predaj výrobkov (poskytovanie služieb) počas Žiarskeho jarmoku na území mesta Žiar nad 

Hronom. 

Predávaný sortiment výrobkov, druh poskytovaných služieb: .......................................................................... 

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

Požadujete umiestniť stánok v remeselnej zóne (áno/nie): ....................................................................................... 

Pridelené trhové miesto číslo (vyplní zamestnanec mesta) : .............................................................................. .  

          
Príloha podľa § 3 ods. 5 zák. č. 178/1998 Z. z.: 
 

□ 4 fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej 

pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej 

pokladnice, 

□ 4 alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, 

□ 4 alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 

registračnú pokladnicu. 

______________________ 

1 čo sa nehodí, prečiarknite 
2 vyplní osoba, ktorá má DIČ pridelené 
3 Vyznačí krížikom len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
4 čo sa hodí, vyznačte krížikom 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 2  - 
 
 

 

            Prípojku elektrickej energie mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje len v zóne občerstvenia na 
Svätokrížskom námestí, v časti ul. Hviezdoslavova a ul. A. Kmeťa, kde sú umiestňovaní predajcovia 
rýchleho občerstvenia a v remeselnej zóne na ul. Š. Moysesa.  
 
Organizátor si vyhradzuje právo na prideľovanie jarmočných miest podľa vlastného rozhodnutia.  
 
Prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, 
alebo emailom na msu@ziar.sk . 
 
Kontaktná adresa:  
 
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
predaj občerstvenia: Ing. Zuzana Beliančinová, č.t. 045/6787158 

email: zuzana.beliancinova@ziar.sk 

ostatný spotrebný a iný tovar: Janka Fekiačová, č.t. 045/6787139  
email: janka.fekiacova@ziar.sk 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMOVANIE 

 

Mesto Žiar nad Hronom po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov 

pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žiar nad Hronom vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a 

že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 

údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  
 

Prevádzkovateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gdpr@ziar.sk 

  

Právny základ: osobitný zákon  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žiar nad Hronom  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: -----------  
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku  

 

Práva žiadateľa:  
• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Žiar nad Hronom prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,  

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na 
Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.  

 

 

 

 

Dňa: ..........................                                                    _______________________ 

                                                                                                pečiatka, podpis 
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