
Prihláška účastníka 30. staroturianskeho jarmoku 
9. a 10. júna 2023 (2 dni) 

 

Riaditeľstvo Staroturianskeho jarmoku, Dom kultúry Javorina Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá 

 
 
Pred vypísaním prihlášky si pozorne prečítajte  
Podmienky pre účastníkov staroturianskeho jarmoku! 
 
 
Žiadateľ: ..................................................................................................................................................................... 

(presný názov podľa aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 

Adresa / sídlo: ....................................................................................................................................................... 

IČO alebo rodné číslo: .................................................................................................................................... 

DIČ: .................................................................................. IČ DPH: ..................................................................... 

E-mail: ............................................................................. Telefón: ................................................................... 

Sortiment predaja / remeslo: ................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Svoj tovar budem predávať z (označte X v príslušnom rámčeku): 
- prenajatého stánku od vás ..... ks  s rozmermi   2 x 2 m 

- môjho vlastného stánku   ..... ks  s rozmermi (š x h) ...........  (min. hĺbka 2 m) 

- auta, autoprívesu   ..... ks   s rozmermi (š x h) ...........  (min. hĺbka 2 m) 

Predajnú plochu zaokrúhľujeme nahor! 
Po zaplatení budete mať zabezpečené miesto s nahlásenými rozmermi. Vo vlastnom záujme nahláste presný rozmer 
stánku! 
Elektrickú prípojku zabezpečujeme iba pre obmedzený počet predajcov občerstvenia v priestoroch tržnice. V iných 
priestoroch jarmoku prípojku nezabezpečujeme! V prípade požiadavky elektrického pripojenia si preštudujte 
Pripojovacie podmienky pre elektrické zariadenia predajných (pojazdných stánkov pripájaných pri jarmoku a vyplňte 
tlačivo Požiadavka na pripojenie elektrického spotrebiča.  
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých uákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby Dom 
kultúry Javorina, Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá ako organizátor podujatia použil moje osobné údaje v  rozsahu 
údajov uvedených v prihláške za účelom účasti na podujatí odo dňa udelenia tohto súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 
1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných údajov musia byť 
osobné údaje uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné 
na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.  
 
Svojim podpisom tiež potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na 30. ročníku Staroturianskeho jarmoku. 
Pokynom  pre účastníkov Staroturianskeho jarmoku a cenníku rozumiem a súhlasím s nimi. 
 
 
 
V ........................................... dňa ......................................      podpis ................................................................ 
 
Zaplatením poplatku za užívanie verejného priestranstva (poplatok za predajné miesto) predajca získava súhlas 
organizátora (v zmysle zák. NR SR č. 178/1998 Z.z.) k predaju počas konania 30. ročníka Staroturianskeho jarmoku. 
 
Bez doručenia kompletne podpísanej prihlášky s povinnými dokumentmi uvedenými v Pokynoch pre účastníkov 
Staroturianskeho jarmoku nebude prihláška akceptovaná! 

 

 

       Vyplní organizátor 


