
Žiadateľ

Sortiment

Presná špecifikácia Vášho sortimentu

Jedlá Nápoje

Meno a priezvisko predajcu

Názov spoločnosti

Obchodné meno

Sídlo firmy

Trvalý pobyt

Vaša e-mailová adresa

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie 

Pridelený Daňový kód
elektronickej registračnej
pokladnice / kód ekasy

Meno konateľa / zodpovednej
osoby

Telefón / Mobil konateľa /
zodpovednej osoby

E-mail konateľa / zodpovednej
osoby

Meno kontaktnej osoby

Telefón / Mobil kontaktnej
osoby

E-mail kontaktnej osoby

Webová / Facebooková stránka

Vyberte typ stánku o ktorý máte
záujem

Uveďte vami ponúkanú cenu
nájomného v EUR s DPH.

Kategória ponúkaného
sortimentu



Referencie a fotodokumentácia

Kvalita prezentácie zákazníkovi

Podmienky

Uveďte reálny požadovaný
celkový príkon (v kW - pri
najvyššom odbere)

Popíšte v čom je vaša ponuka
kvalitná a jedinečná?

Som výrobcom ponúkaných
produktov / tovaru

Ponúkané gastroprodukty sú
výlučne z domácich surovín, čo
viem doložiť ich
vysledovateľným pôvodom

Spolupracujte pri výrobe s
lokálnymi dodávateľmi

V prípade ak ste odpovedali
Áno, uveďte lokálneho
dodávateľa a rozsah
spolupráce

Aký región / lokalitu
reprezentuje váš produkt /
tovar? Možno váš produkt /
tovar zaradiť do typickej
vianočnej ponuky?

Referencie

Linky na online fotografie

Podmienkou prihlásenia sa
záujemcu do výberového
konania 

✖ je úhrada opcie vo výške 10% zo stanovenej sumy minimálneho nájomného pre
vybraný typ mestského stánku a to najneskôr do posledného dňa lehoty na
podávanie žiadosti t.j. do 30.09.2020.

Zábezpeka pre mestské stánky ✖ pri uzatvorení nájomnej zmluvy, najneskôr do 30.10.2020, bude záujemca
povinný zložiť zábezpeku za prípadné poškodenie stánku resp. podmienok
nájomnej zmluvy a to vo výške 10% z ponúkanej ceny nájomného.

Beriem na vedomie ✖ že v prípade zavedenia jednotného systému vratných pohárov realizovaného
organizátorom bude podmienkou účasti zapojenie sa do systému na náklady
predajcu.

Beriem na vedomie ✖ že na vianočných trhoch bude povinnosť používať kompostovateľný riad,
vrátane príborov, tácok a pohárov.

Každý uchádzač sa môže
registrovať iba raz

✖ Akceptujem

Som si vedomý ✖ povinnosti mať otvorený stánok počas všetkých dní konania Vianočných trhov
v stanovených otváracích hodinách. Rovnako som si vedomý, že musím ponúkať
nahlásený sortiment / tovar.

Záujemca o nájom, v stánku v
ktorom budú podávané tepelne



Doložiť rozhodnutie RÚVZ o uvedení priestorov do prevádzky

Doložiť doklad

Doložiť rozhodnutie RÚVZ

upravené pokrmy - hotové
jedlá, musí doložiť ako prílohu
dohodu o zabezpečení
dodávok pokrmov, jedál medzi
žiadateľom o nájom a stálou
prevádzkou, odkiaľ budú
pokrmy, jedlá dodávané. Stála
prevádzka musí byť posúdená
a schválená RÚVZ a musí byť
v dostupnej vzdialenosti od
mesta Nitry, aby bolo možné
dodržiavať požiadavky
vyhlášky MZSR číslo 533/2007
Z.z. v znení vyhlášky 125/2017
Z.z. V dohode musí byť
uvedené - obchodné meno,
sídlo – adresa, IČO, názov a
adresa stálej prevádzky,
kontaktná osoba, telefón a
údaje žiadateľa o prenájom
stánku - obchodné meno, sídlo,
IČO a telefón. V prípade, ak
žiadateľ o nájom je vlastníkom
stálej prevádzky, je potrebné
doložiť rozhodnutie RÚVZ o
uvedení priestorov do
prevádzky. 

Záujemca o predaj medoviny,
čapovaných nápojov na báze
medu musí doložiť ako prílohu:
doklad, že je výrobcom
medoviny, alebo priamym
zmluvným partnerom -
odberateľom výrobcu
medoviny: výrobca musí mať
prevádzku schválenú RÚVZ a
registrovanú na príslušnej
RPaVS.

Drevený stánok pre podpecník,
poplamúchy a podobné múčne
jedlá pripravované v peci musí
mať pre pec prístrešok mimo
stánku, ukotvený, v dobrom
technickom a nepoškodenom
stave. 

Záujemca musí mať:
oprávnenie na podnikanie v
predmete činnosti - platný
živnostenský list / výpis z
obchodného registra a
rozhodnutie RÚVZ.

Beriem na vedomie ✖ že v prípade porušenia podmienok uvedených v tejto registrácii nebude v
prípade podania žiadosti vaša žiadosť akceptovaná pre Vianočné trhy 2021

Beriem na vedomie ✖ že vybraní predajcovia sú povinní dodržiavať opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a nariadenie Vlády Slovenskej republiky v
súvislosti s pandémiou koronavírusu



Mesto Nitra zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje s Nariadením Európskeho palamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s
týmitoo právnymi predpismi.

Beriem na vedomie ✖ že v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov beriem na vedomie, že Mesto Nitra, ako prevádzkovateľ spracúva osobné
údaje za účelom prenájmu stánkov na Svätoplukovom námestí na právnom
základe predzmluvných a zmluvných vzťahov

Súhlasím s podmienkami
výberového konania pre
Vianočné trhy 2020
uverejnenými na stránke mesta
Nitra 

✖ Akceptujem


