
Mestský úrad Komárno, Odbor školstva a kultúry 
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno 

 
Vec: 
Prihláška k ú časti na predaji po čas akcie „Ondrejský jarmok“ 2013 
 
Žiadate ľ: 
Obchodné meno / Meno 
a priezvisko: 

 

 

Sídlo / bydlisko:  

 

e-mail:  

IČO:  Číslo telefónu:  

Sortiment predaja:  

 

Čísla požadovaných 
miest:  

 

Parkovanie auta (15€): NIE / ÁNO ŠPZ:  

Prívod elektriny 16 A (30€–90€): NIE / ÁNO Prívod vody (10€): NIE / ÁNO 

 
Prílohy k žiadosti : 
- Fotokópia podnikateľského oprávnenia, 
- Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho 

občerstvenia a požívatín), 
- Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (poštový peňažný poukaz, potvrdenie 

o prevode na účet č. 14890577/5200  – ako variabilný symbol uvádzať IČO a v správe pre 
prijímateľa uvádzať obch. meno  a číslo predajného miesta). Ďalšie informácie k účtu: 
IBAN : SK78 5200 0000 0000 1489 0577, SWIFT: OTPVSK BX, OTP BANKA 
SLOVENSKO, A.S., Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 

 
 Podľa 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  sa prihlasujem k účasti na 
predaji na príležitostnom trhu – Ondrejský jarmok 2013 , ktorý sa bude konať od 25. 
októbra do 27. októbra 2013 . 
 
 Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. Som si 
vedomý(á) toho, že ak bez včasného udania dôvodu neobsadím rezervované predajné 
miesto do 12.00 hod. dňa 25.10.2013, organizátor toto predajné miesto môže prideliť inému 
záujemcovi. 
 Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými 
pokynmi pre účastníkov jarmoku a súhlasím s nimi. 
 
 
 
 
 ................................................... 
 pečiatka a  podpis  
 

Poznámka: Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2013 budú vylúčení žiadatelia v prípade 
uvedenia nepravdivých údajov, a tí u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov 
jarmoku (napr. svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, 
nepovolené parkovanie vozidla pri stánku a pod.). 


