MESTO ŠTÚROVO
Námestie slobody č.1 943 01 Štúrovo, SR
PÁRKÁNY VÁROSA
Szabadság tér 1, 943 01 Párkány, Szlovákia
Jelentkezés a hagyományos Simon – Júda napi vásárra, mely 2017. október
12. – 15. között kerül megrendezésre
A vásár
résztvevői (árusok) – kivéve a kézműveseket valamint a mutatványos
berendezéseket üzemeltetők – a következő módon nyújthatják be részvételi igényüket a vásárra:

A:

2017 július 16-ig kizárólagosan csak a: jarmok@sturovo.sk e- mail
címen. A beérkezett kérelmek mellékletek nélkül a beérkezés sorrendjében ( figyelembe véve napot és
órát is) sorszámot kapnak, melynek alapján a városi hivatal értesíti majd a kérelmezőt, hogy melyik
napon jön, választ helyet és fizeti ki a vásári illetéket a Párkányi Városi Hivatal épületében.

1. 2017. július 3-tól

A bejelentkezett résztvevők névsora Párkány város hivatalos honlapján – www.sturovo.sk – lesz
feltüntetve és hetente frissítve.
A bejelentkezett résztvevők (árusok) vagy az általuk meghatalmazott személyek a városi hivatal által
pontosan meghatározott időben kötelesek megjelenni a helyi illeték fizetése céljából. Kérjük ennek
érdekében figyeljék honlapunkat is.
Abban az esetben ha a kérelmező nem jelenik meg a megadott időpontban, elveszíti annak a
lehetőségét, hogy sorszáma alapján válasszon helyet és fizesse ki a vásári illetéket. Az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok a következőek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kérelem termékek árusítására a hagyományos Simon – Júda napi vásáron
Vállalkozói engedély, cégkivonat, esetleg más
A szlovák adóhivatal által regisztrált pénztárgép mellé kiadott „könyv” harmadik oldalának
fénymásolata (Záznamy daňového úradu)
Becsületbeli nyilatkozat – azoknak – akik nem kötelesek pénztárgépet használni
A regionális közegészségügyi hivatal engedélye élelmiszerárusoknak
Becsületbeli nyilatkozat, hogy az összes termék saját termelésből vagy saját tenyéstészből
származik ill. erdei termények
Igazolás a föld tulajdonjogáról, bérleti jogáról.
Becsületbeli nyilatkozat, hogy az árusított termék eredeti mű ill. annak a sokszorosítása

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a város honlapján: www.sturovo.sk, (magyar nyelvű oldal)
„Simona – Júda napi vásár“

2. Azok az árusok, akik nem kérvényeztek helyet július 3. és július 16. között, szabad helyek esetén
megtehetik ezt a városi hivatalban szeptember 18 – től a vásár időtartama alatt is csak személyesen.

B: K é z m ű v e s e k

- 2017. augusztus 18 – ig adhatják be jelentkezésüket a Simon-Júda napi
vásárra személyesen, postai úton vagy a rozsa.izrael@sturovo.sk e-mail címen
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok a következőek:
•

Kérelem termékek árusítására a hagyományos Simon – Júda napi vásáron

•
•
•
•
•

A kézműves termékek fényképes dokumentációja
Vállalkozói engedély, cégkivonat, esetleg más
A szlovák adóhivatal által regisztrált pénztárgép mellé kiadott „könyv” harmadik oldalának
fénymásolata ( Záznamy daňového úradu)
Becsületbeli nyilatkozat – azoknak – akik nem kötelesek pénztárgépet használni
Becsületbeli nyilatkozat, hogy az árusított termék eredeti mű ill. annak a sokszorosítása

A vásári helyek elosztása 2017. augusztus 25-ig történik erre a célra kinevezett bizottság javaslata
alapján. Feltétel a kézműves termék készítésének bemutatása. Ha ez nem lehetséges, akkor olyan
fényképet kérünk, ahol ez a folyamat be van mutatva.
A vásári illeték fizetése minden esetben személyesen, készpénzben – csak euróban - a városi hivatal
pénztárában történik. A helyek elosztására a bizottság jogosult. A terminus után jelentkező
kézművesek a fent említett kritériumok alapján lesznek elhelyezve. Azok a kézművesek, akik nem
lesznek kiválasztva a bizottság által, vásárolhatnak helyet a vásár általános területén.

C: Jelentkezés és információk a mutatványos berendezéseket üzemeltetők számára
A mutatványos berendezéseket üzemeltetők 2017. augusztus 18-ig nyújthatják be jelentkezési
kérelmüket a Simon-Júda napi vásárra személyesen, postai úton vagy e-mailben. A jelentkezőket
írásban értesítjűk az eredményről.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok a következőek:
•
•
•
•
•

A termék eladásáról és a piaci szolgáltatásokról szóló kérelem
Vállalkozói engedély, cégkivonat, esetleg más
A szlovák adóhivatal által regisztrált pénztárgép mellé kiadott „könyv” harmadik oldalának
fénymásolata (Záznamy daňového úradu)
A mutatványos berendezésnek a 2017-es évre érvényes műszaki igazolvánnyal kell
rendelkeznie
A berendezés alaprajzi méretei üzemképes állapotban

Információ a köv. elérhetőségeken:
Izrael Rózsa - +421 36 285 1315 rozsa.izrael@sturovo.sk
Juhász Olga - +421 36 285 1315 olga.juhasz@sturovo.sk
Sipos István - +42136 285 1311 stefan.sipos@sturovo.sk

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk

Ing. Eugen S z a b ó s.k.
polgármester

