
Záväzná prihláška na Vinobranie v Modre

Osobné údaje podnikateľa:
Obchodné meno:

Sídlo:

IČO/dátum narodenia: DIČ: Kód ERP:

  
Telefón – pevná linka: Telefón – mobil:

 
E-mail:

Doplňujúce údaje:

Minimálny predaj pre stánky s občerstvením: 
piatok 12.00-24.00, sobota 10.00-24.00, nedeľa 10.00-19.00

Minimálny predaj pre remeselníkov a trhovníkov: 
piatok 12.00-21.00, sobota 10.00-21.00, nedeľa 10.00-19.00

Na Modranskom vinobraní je zákaz predaja oblečenia (okrem tradičného) 
a farebných serpentínových párty sprejov!

Charakter stánku:

Stánky s občerstvením:

  Jedlo        Nápoje        Víno        Burčiak        Alko

Charakter:

  Klasické        Street-food        Exotické        Doplnkové

  Trhovníci a remeselníci

Špecifikuj:
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Veľkosť stánku: Evidenčné číslo vozidla: Mobilný kontakt na vodiča:

  
(Základný rozmer 3 x 2 m)

  Predajný foodtruck (vozidlo) Rozmer:  

Nároky na el. energiu:

  Áno       Nie (Povolený odber na 1 predajné miesto je maximálne 5 kW.)

Poznámka:

V zmysle VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, sa na území 
mesta Modra zakazuje počas kultúrno-spoločenských a športových podujatí, prípadne iných podujatí urče-
ných pre verejnosť používať jednorázový riad ako poháre, taniere, tácky, príbory a iné z umelej hmoty (plastov) 
a z penového polystyrénu.

  Beriem na vedomie zákaz používania jednorázového riadu z umelej hmoty (plastov) 
 a z penového polystyrénu

Prílohy:

  Potvrdenie MsÚ (OcÚ) o vlastníctve záhrady a o pestovaných plodinách (pri predaji poľnohosp. prebytkov)

  Posudok hygienika (pri predaji potravín a pohostinských službách)

  Zmluva o odoberaní použítých olejov a tukov autorizovanou osobou oprávnenou na nakladanie 
 s odpadovými olejmi

  Doklad o pridelení kódu el. registr. pokladnice, 
 alebo čestné vyhlásenie o tom, že nie je povinný používať el. registr. pokladnicu

Poznámka: Vhodný údaj označte X

Dátum:  

Miesto:  

podpis žiadateľa
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