Záväzná prihláška
48. Sabinovský jarmok 16., 17., 18. 6. 2022
Odtlačok pečiatky podateľne

Údaje o žiadateľovi :
Žiadateľ:
Obchodný názov:
adresa:
e-mail:
telefón:
IČO:
DIČ:
Údaje o predajnom mieste:
sortiment
(druh tovaru) :
šírka stánku:
hĺbka stánku:
motorové vozidlo - ŠPZ
požadavka na prípojku elektrickej energie:

m² *:
rozmer *:
ÁNO/NIE

230 V

400 V

iná požiadavka:
Záväzne sa prihlasujem na jarmok a uhrádím tieto poplatky spolu v sume :
*postup výpočtu na druhej strane

Podmienky predaja piva:
Žiadateľ (predávajúci pivo) týmto vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že v súvislosti so zmluvou o
generálnom sponzorstve na akcii Sabinovský jarmok 2022, v prípade záujmu predávať pivo, bude mať možnosť si vybrať
výhradne len z portfólia spoločnosti Plzenský Prazdroj Slovensko a.s. (Šariš, Radegast, Gambrinus, Kozel, Birell).
Minimálny objem odberu od dodávateľa je 5 sudov (1sud = 50l). Ohľadom objednávok piva, bezplatného zapožičania
výčapných zariadení, slnečníkov atď. prosím kontaktovať obchodného zástupcu: Pavol Jurčenko +421 904 703 100.
Žiadateľ nesmie na akcii Sabinovský jarmok 2022 predávať pivo, nealkoholické pivo (ochutené aj neochutené) od iného
subjektu než je obchodný zástupca spoločnosti Plzenský Prazdroj Slovensko a.s.. V prípade porušenia uvedenej
podmienky, zo strany žiadateľa (predávajúceho pivo zaobsataraného od iného subjeku než obchodného zástupcu
generálneho sponzora) mu bude uložená zmluvná pokuta v sume 200 € a povinnosť bezodkladne vypratať ním zabrané
verejné priestranstvo.

Ako dotknutá osoba týmto podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas so spracovaním osobných
údajov poskytnutých v zaslaných dokumentoch mestu Sabinov za účelom spracovania záväznej prihlášky.
Svojim podpisom taktiež potrvdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami pre účastníkov
48. Sabinovského jarmoku a všetky údaje som uviedol pravdivé a správne.

Povinné prílohy:
V
Dňa

Podpis žiadateľa

Postup pre vyrátanie poplatku za užívanie verej. priestranstva
( šírka x hĺbka = plocha, ktorú zaberiem v m ² x cena za druh tovaru )
Pri výpočte plochy sa zaokrúhľuje smerom nahor: na 0,5 m2 alebo celý m2.

I.) všobecný záber verejného priestranstva
k tomu stojan (okruhlý, prenosný, dvojstojan) o dĺžke do 1 m
k tomu stojan (okruhlý, prenosný, dvojstojan) o dĺžke nad 1 m

18 €/m2 /3 dni
4 €/ks/3 dni
8 €/ks/3 dni

II.) občerstvovacie služby s podaním alkoholických nápojov,
prevádzkovatelia gyrosu a kebabu
k tomu príplatok jednorazový vo výške

35/m2/3 dni
35€/3dni

III.) občerstvovanie služby bez podania alkoholických nápojov ,
predaj langošov,trdelníkov, gofrov, var. kukurice, ľadovej drte,
zemiakových špirál, zemiakových placiek, palaciniek a pod.

25 €/m2/3 dni

IV.) predaj popcornu, cukrovej vaty, medoviny a syrov mäsových výrobkov
(klobásy, slanina a pod.) s odberom elektr. energie

20€/m2/3 dni

k tomu bufetový a reštauračný stôl
k tomu pivársky stôl s lavicami

4€/1ks/3 dni
8 €/1 ks/3dni

V.) za motorové vozidlo o dĺžke do 5 m
za motorové vozidlo o dĺžke nad 5 m
za prívesný vozík

20 €/3dni
25 €/3dni
14 €/3dni

VI.) motorové vozidlo - reklama

125 € / l ks / 3 dni

VII.) detské autíčko

10€/1ks/3 dni

Za každý nezaplatený poplatok zistený pri kontrole sa účtuje 100% príplatok !!!

