Informácie pre záujemcov o predaj
na Ondrejskom jarmoku v Želiezovciach
Mesto Želiezovce oznamuje záujemcom o predaj, že
XXII. ročník tradičného Ondrejského jarmoku sa uskutoční
v dňoch od 22.11. - 23.11.2019 v centre mesta Želiezovce
na uliciach Petöfiho a Schubertovej.

Prihláška na jarmok je dostupná v priložených súboroch a predajcovia sú povinní ju v
zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať
poštou)
V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášku včas a
správne vyplnenú vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to
najneskôr do 31.10.2019. Do vyššie uvedeného termínu je potrebné zrealizovať platbu a pre
urýchlenie komunikácie a pridelenia predajných miest, predajcovia môžu zaslať aj kópiu
dokladu o úhrade. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú
akceptované!
Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.
Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to
vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať
posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad
o odbornej spôsobilosti pracovníkov.
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO
ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné
vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie
služieb
používať
elektronickú
registračnú
pokladnicu.
Ak
predávajúci požadované dokumenty nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá.
V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je
potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.
Všetky potrebné dokumenty sú priložené v prílohách.

