Spôsob platby a všeobecné informácie pre účastníkov
Martinského jarmoku konaného 10. 11. 2018
Po vyplnení a zaslaní žiadosti o predajné miesto Vám bude doručené rozhodnutie o pridelení
trhového miesta spolu s číslom trhového miesta, ktoré je potrebné uvádzať v ďalšej korešpondencii
a to buď telefonicky, mailom, alebo poštou. Spolu s ním Vám oznámime aj celkovú výšku poplatku
za predajné miesto.
V prípade chýbajúcich dokladov Vás usporiadateľ vyzve na doplnenie týchto dokladov.
Platba za pridelené predajné miesto
V prípade, že Vám bude pridelené trhové miesto je potrebné zaplatiť za toto miesto najneskôr do
19. 10. 2018 nasledovne:
Cena za 1 predajné miesto (3 x 2 m) :
25,- € s DPH
Cena za 1 miesto určené na občerstvenie: 45,- € s DPH
Cena za elektrickú prípojku:
5,- € s DPH
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rezervovať predajné miesto len tým žiadateľom, ktorí uhradia
predpísaný poplatok v stanovenom termíne.
SPȎSOB PLATBY:
1/

Prevodným príkazom, kde je potrebné uviesť:
Číslo účtu príjemcu: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
BIC:
SUBASKBX
Názov príjemcu:
SMM Holíč s.r.o.
VS:
Vaše IČO
Suma:
podľa celkovej výšky poplatku
Info pre príjemcu:
Vaše meno ( obchodné meno ) a číslo trhového miesta

2/

Poštovou poukážkou na účet, kde je potrebné uviesť:
Odosielateľ:
Vaše meno, priezvisko ( obchodné meno ) a adresu
Adresát:
SMM Holíč s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holíč
Suma:
podľa celkovej výšky poplatku
Variabilný symbol:
Vaše IČO
Číslo účtu:
SK23 0200 0000 0024 0029 2857
BIC:
SUBASKBX
Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko ( obchodné meno ) a číslo trhového miesta

3/

V hotovosti, priamo v kancelárii SMM Holíč,s.r.o., Moyzesova 2, Holíč počas pracovnej doby

Kontakt:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

SMM Holíč, s.r.o.
Moyzesova 2, 908 51 Holíč
43893104
2022505760
SK23 0200 0000 0024 0029 2857

Kontaktné osoby:
Telefón:
Mobil. tel.:
E-mail:

Ing. Rudolf Holienčin, Ing. Viera Stehlíková
00421 34 660 3081
00421 905 649 050
smm2@holic.sk, smm4@holic.sk

