
         Mesto Vrbové  

PRIHLÁŠKA – JARNÝ VRBOVSKÝ JARMOK 13.05.2023 
PRED VYPÍSANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TRHOVÝ PORIADOK 

Prihlášku vypisujte čitateľne, paličkovým písmom 
Zodpovedná osoba  

Telefón  email  

Ulica a číslo  

Mesto/Obec  PSČ  

Názov firmy  IČO/DIČ  

Sortiment/služby: 

 

POZOR! 
V prihláške je potrebné uviesť vlastný/é/ stánok/y/ s rozmermi. Pokiaľ budete mať záujem o náš stánok, 

treba sa vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0905680883 ich počet je obmedzený. 

! UPOZORNENIE: Organizátor jarmoku si v rámci vzniku možnej termínovej kolízie dátumu 
jarmoku s dátumom aktívneho budovania cestno-infraštruktúrnych bodov v oblasti 
ulíc tradičného jarmočiska vyhradzuje právo predávajúcemu z organizačno-pozičných dôvodov 
oznámením zmeniť vopred pridelené predajné miesto, a to i ráno v deň konania jarmoku ! 

Mám záujem o miesta č.  
*Pridelené budú len voľné miesta po zaplatení poplatku 
*Platbu realizujte iba prevodom, platba na mieste nie je možná. 

 

Parkovanie vozidla za stánkom 
* Pozor len vo vyhradených úsekoch  
* Kapacita je obmedzená a voľné miesta budú pridelené po zaplatení  poplatku 

ÁNO - NIE 

Prihlášku spolu s dokladom o zaplatení a patričnými prílohami zašlite obratom na Mestský úrad,  Ul. gen. M. R. 
Štefánika 43, Vrbové 922 03. (jarmok@vrbove.sk) 

BEZ PRÍLOH A ZAPLATENÉHO POPLATKU PRIHLÁŠKA NEBUDE EVIDOVANÁ ! 

Svoj tovar budem predávať z: 

  Môjho vlastného stánku 

 

 Prenajatého stánku od mesta Vrbové 

O rozmeroch: 
 

Montovaný plátenný stánok 
1ks/10 € +  € tovar podľa cenníka 

 
Plechový zastrešený stánok š- 2 m  

1 ks/5 € + tovar podľa cenníka 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na Vrbovskom jarmoku. Trhovému poriadku a cenníku rozumiem 

a súhlasím s nimi.  Taktiež súhlasím so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade  s § 14 a nasl. zákona č. 

18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Súhlas sa udeľuje aj v rozsahu plnenia účtovných 

povinností v zmysle osobitného zákona, plnenia povinnosti predložiť túto prihlášku alebo  preukázať  trvanie  právneho  vzťahu  tejto prihlášky 

orgánom štátnej správy, orgánom verejnej moci alebo banke. Súhlas platí od účinnosti tejto prihlášky, a to až do momentu platného 

skončenia právneho vzťahu a po dobu spracovávania údajov v zmysle osobitných účtovných predpisov.  Trhovník berie na vedomie, že jeho 

práva ako osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sú upravené v § 19  a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z.   

Bez podpisu je prihláška neplatná ! 
 
 
 

__________________________                                                                   __________________________ 
Dátum         podpis/pečiatka 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku po naplnení počtu prihlásených. V prípade, akejkoľvek zmeny po odoslaní 
prihlášky (neúčasť, čas príchodu), žiadame túto nahlásiť na tel. č. +421905680883 alebo mailom na adresu: jarmok@vrbove.sk  
Príloha k prihláške: fotokópiu. platného živnostenského oprávnenia, fotokópia „záznamy daňového úradu“, resp. čestné prehlásenie, 
že nemáte povinnosť používať registračnú pokladnicu, fotokópiu. rozhodnutia RÚVZ (pri stánkoch s občerstvením). Svojim podpisom 
dávam súhlas so spracovaním osobných údajom pre potreby usporiadateľa. 


