
PRIHLÁŠKA NA LETNÉ SLÁVNOSTI 2023 
(len pre predajcov na Školskej ulici)- nie občerstvenie na námestí 

                                                          (kontaktujte individuálne) 

Meno a priezvisko žiadateľa:  

Organizácia/firma: 

Adresa: 

Mobil Tel: 

mail:  

 

 

 

 

IČO:  

Sortiment predaja:  

 

Počet stánkov:   

 

Rozmer stánku: 

(hĺbka x dĺžka v metroch) 

 

Auto za stánkom:  

 

min hĺbka 2m  x  ......... (vyplňte) 

 

áno -  nie  ROZMER auta: .......m x ........m 

Termín  LS 2022 pre predajcov 22. - 23. 7. 2023 
Miesto konania: Rajecké Teplice 

Kontaktná osoba: Marián Veselický 

Informácie na čísle: 041/ 509 90 68 

 

Prihlášky zasielajte na adresu: Mesto Rajecké Teplice  

 Nám. SNP 29/1 

 013 13  Rajecké Teplice 

Alebo e-mailom: kultura@rajecke-teplice.sk 

do 15.6.2023 
                                Najrýchlejšia komunikácia je e-mailom. 
                                                          

Cena za stánok na 1 deň: 3,40 EUR/ m2/deň   

Parkovanie osobného vozidla:      0,50 EUR/ m2/deň 

(rozmer auta nesmie byť väčší, ako rozmer stánku) 
Úhrada ceny za stánok najneskôr do 30. 6. 2023 na základe akceptačného listu. 

IBAN: SK 67 0200 0000 0000 2252 2432        

Variabilný symbol: 072023 

Konštantný symbol:                         0558 

Správa pre prijímateľa: názov firmy / meno žiadateľa 
Prihlášky sa prijímajú do 15. 6. 2023 (musia byť doručené v pošte mesta).  

Suma za prenájom trhového miesta musí byť uhradená na účet mesta do 30. 6. 2023 

po nami zaslanom akceptačnom liste a vyčíslenej sume. 

Číslo stánku Vám bude telefonicky oznámené 20. - 21. 7. 2023. 
Pre platbu zo zahraničia: 

Organizácia: Mesto Rajecké Teplice 

                     Nám. SNP 29/1 
                     013 13 Rajecké Teplice 

Názov účtu: Mesto Rajecké Teplice 

Banka:  VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava 
SWIFT: SUBASKBX             IBAN: SK 67 0200 0000 0000 2252 2432                                             

 

 

 

 

 

 

POKRAČUJ NA DRUHEJ STRANE 

mailto:kultura@rajecke-teplice.sk


Oznámenie o vydaní povolenia                                                                                                                                                                                                       
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. 

Názov obce 1/,  mesta 1/, mestskej časti 1/ 

Rajecké Teplice 

  

Meno a priezvisko fyzickej osoby 1/                                                     
Obchodné meno právnickej osoby 1/      

   

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby 1/                              
Sídlo právnickej  osoby 1/    

  

Dátum narodenia fyzickej osoby 1/  2/                                     
DIČ právnickej osoby 1/                                  

  

Číslo kódu pokladnice 3/   

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste bolo 
vydané od - do 

od 22.7.2023 (0.00 h - 24.00 h) do 23.7.2023 (0.00 h - 22.00 h) 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste bolo 
vydané na miesto (ulica, príp. inak určené miesto v obci) 

Ul. Školská 

Ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z., podľa ktorého nie 
je predávajúci alebo poskytovateľ služby povinný používať                   
na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu 
(ERP)  alebo pokladnicu e-kasa klient (PEKK)4/  

  § 1 ods. 2 -  žiadateľ nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka  

  § 2 písm. ab)  - žiadateľ neposkytuje službu uvedenú v Prílohe č. 1   

  § 3 ods. 2 písm. a) - na tovar, ktorý žiadateľ predáva sa nevzťahuje povinnosť evidovať 
tržbu          v ERP, PEKK (VRP alebo ORP)5/  

  § 3 ods. 2 písm. b) -  na službu, ktorú žiadateľ poskytuje sa  nevzťahuje povinosť 
evidovať tržbu v ERP, PEKK (VRP alebo ORP)5/  

Poznámky: 
 
Červeno označené: Nutné vyplniť 

  



1/ Nehodiace prečiarknite 
  

2/ Uveďte,  ak FO dala súhlas na spracovanie svojich osobných  
údajov  podľa § 5 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

3/ Uveďte daňový kód ERP alebo kód pokladnice e-kasa klient 
(PEKK), t. j. kód virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo 
kód on-line registračnej pokladnice (ORP), pridelený daňovým 
úradom 

  
4/ Vyznačte  krížikom    

5/ Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie:                                                     
VRP - virtuálna registračná pokladnica                                            
ORP - on-line registračná pokladnica                                            

 

 

 

 

 
  

 


