Povolenie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste
Šurany
Potrebné doklady:
•

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
(tlačivo - podnikateľ), (tlačivo – nepodnikateľ)

•

Potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy (pri predaji prebytkov)

•

Fotokópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej
registračnej pokladnice
alebo priložiť čestné prehlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že
nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovania služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu (tlačivo)

•

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o súhlase s uvedením
zariadenia (stánku) na ambulantný predaj (pri predaji občerstvenia)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach (podnikateľ, SHR)
Žiadateľ:

………………..……………………………………………
……………………..……………………………………...

Adresa:
Dátum narodenia:

……..…………………………………

IČO:

…………..….………………………..

DIČ (právnická osoba):
Kontakt (číslo telefónu, email):

…………..…………………………..
.……………………..………………

Sortiment predávaných výrobkov, resp. druh poskytovaných služieb:
…………………………………………………………………………..……………….............
………………………………………………………………………..………………….............
…………………………………………………………………………..……………….............
Miesto predaja:

…………………..……………………

Termín predaja:

…………………..……………………

Rozmer stánku (pri poskytovaní občerstvenia uviesť aj rozmer miesta na sedenie:
…………………………………………………………………………..……………….............
Iné požiadavky (napr. voda, povinný údaj: elektrina - uviesť príkon v KW, nestačí len
230V, 400V)

………........……...…...……..……………........................................................

V súlade s nariadením GDPR a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem
súhlas na spracovanie svojich údajov.

……………………………….
pečiatka, podpis

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach (nepodnikateľ)

Žiadateľ:

………………………………………………………………

Adresa:

………………………………………….…………………...

Dátum narodenia.:

…………………………………………

Kontakt (číslo telefónu, email):

..…………………….…………………

Sortiment predávaných výrobkov, resp. druh poskytovaných služieb:
……………………………………………………………………………….…………….......
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………….........
Miesto predaja:

..…………………………………………........

Termín predaja:

……………….…………….……………........

Rozmer stánku (pri poskytovaní občerstvenia uviesť aj rozmer miesta na sedenie:
……………………………………………………………………………………………........
Iné požiadavky (napr. voda, povinný údaj: elektrina - uviesť príkon v KW,
nestačí len 230V, 400V)

………........……...…...……..……………...................................

V súlade s nariadením GDPR a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem
súhlas na spracovanie svojich údajov.

…………………………
podpis

ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

Podpísaný (á)

………………………………………………

Narodený

……………………………..………………..

Bytom

………………………………………………

Čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
nie som povinný (á) na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohoto
ustanovenia:
1.

§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,*

2.

§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z.*

3.
4.

§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom
v tomto ustanovení,*
§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby*
(napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím – doložiť
fotokópiu preukazu ZŤP)

*

aktuálne zakrúžkujte

V ……………………………….., dňa ………………………………..

…………………………..
podpis

ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

Podpísaný (á)

………………………………………………

Narodený

……………………………..………………..

Bytom

………………………………………………
Čestne

v y h l a s u j e m,

že predávam prebytky z mojej vlastnej drobnej chovateľskej činnosti – chov včelstiev (predaj
medu) na trhovom mieste.

V ……………………………….., dňa ………………………………..

…………………………..
podpis

