
 

 

 

Mestský úrad HANDLOVÁ 

NÁMESTIE BANÍKOV 7 

  972 51 HANDLOVÁ 
 

 
 

Pozvánka 
pre remeselníkov s prihláškou a čestným prehlásením 

 

Mesto Handlová, Združenie miest a  obcí hornej Nitry a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s 
organizujú v dňoch 03. 09.  – 04. 09. 2021 Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok 
(ďalej len podujatie), ktorých súčasťou je aj prezentácia vlastnej tvorby ľudových remeselníčok 
a remeselníkov (ďalej len záujemcov).   
 
Srdečne Vás pozývame na uvedené podujatie a zároveň Vás žiadame v prípade záujmu, aby 
ste najneskôr do 17. 08. 2021 zaslali vyplnenú záväznú prihlášku na adresu  
Mestský úrad, Odd. podnikateľskej činnosti, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, alebo na  
email: eva.jassova@handlova.sk. 
 
Záujemcovia sú povinní k prihláške doložiť: 

a) fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP 
a prihlasovacie údaje, vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje 
o login-e a hesle, alebo 

b) fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v  e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú 
uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je 
používaná na stálom predajnom  (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných 
(trhových) miestach, alebo 

c)   fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód, alebo 
d) dokladu označeného slovami „neplatný doklad“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, alebo 
e) čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu. 
 
Predajné miesto si vytvára záujemca samostatne, mesto Handlová nedisponuje stánkami, 
stolmi a stoličkami.  
 
Poplatok za predajné miesto za 2 m dĺžky (minimálna dĺžka) je 7,-€ na dva dni, t. j. na celé 
trvanie podujatia. 
 
Organizátor si vzhľadom k obmedzenému priestoru konania podujatia vyhradzuje právo 
výberu záujemcu. Vybranému záujemcovi organizátor do emailovej schránky zašle písomné 
potvrdenie o rezervácii predajného miesta spolu s oznámením čísla účtu, na ktorý záujemca 
poukáže úhradu do stanoveného termínu. V prípade neuhradenia platby bude rezervácia 
zrušená a miesto ponúknuté inému záujemcovi.         
 
Organizátor prijme výlučne záujemcov, ktorí sa zúčastnia podujatia počas celého jeho 
trvania, t.j. dva dni.  
Predajný čas je stanovený nasledovne: 03. 09. 2021 od 10.00 do 20.00 h, 04. 09. 2021 od 
08.00 do18.00 h.     
Žiadame remeselníkov, aby dodržiavali stanovený predajný čas.    
Možnosť ubytovania: Hotel Baník, č.t.:  046/5475422, Hutira Relax club,  č.t.:   046/5426142,                                                                            
SOŠ – turistická ubytovňa, č.t.: 046/5121910     
Kontakt na organizátora: Eva Jaššová, tel.: 046/5192553 
Prílohy: Záväzná prihláška + čestné vyhlásenie na predaj výrobkov 
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Záväzná prihláška, 
ktorou potvrdzujem svoju účasť na podujatie počas celého jeho trvania 

 
 

Podujatie Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok 

Termín a miesto konania 03. 09. – 04. 09. 2021, Handlová 

Meno a priezvisko záujemcu  

Adresa                                    

Sortiment 
ľudovoumeleckej tvorby      

 

 

 

 

 

 

Číslo telefónu                         

Email                                

Rozmer stánku  (dĺžka x hĺbka)                  

 
                                                               
 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E 
na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou 

 
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 písm. d) 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 
 
 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Trvalé bydlisko  

 
Prehlasujem na svoju česť, že v zmysle  ustanovenia 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, sú všetky moje predávané výrobky originálom diela 
alebo jeho rozmnoženinou. 
 
Uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á následkov, ktoré môžu byť vyvodené voči mojej osobe v prípade 
zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.   
 
 

 

          ----------------------------------                                                   --------------------------------- 
                             Dátum                                                                           podpis  
 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojím 
podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Doba 
uchovávania osobných údajov je určená podľa registratúrneho plánu.  Podrobné podmienky ochrany osobných 
údajov sú dostupné na webovom sídle mesta www.handlova.sk  
link: /https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00318094/sk/zakladne-informacie.      
 
 
 
 
          ----------------------------------                                                   --------------------------------- 
                             Dátum                                                                           podpis  
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