Žiadosť
o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste

Žiadateľ:
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
.......................................................................................................................................................
IČO: ......................................................

DIČ: .......................................................................

Adresa/Sídlo:.................................................................................................................................
Telefón: ........................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................
Týmto žiadam Obec Oponice o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta
a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste:
Miesto predaja: .............................................................................................................................
Forma predaja resp. poskytovania služieb: ..................................................................................
Termín predaja: ............................................................................................................................
Predajný sortiment resp. poskytované služby:..............................................................................
K žiadosti je potrebné doložiť :
• oprávnenie k podnikaniu
• fotokópiu strany označenej ako “Záznamy daňového úradu” z knihy elektronickej
registračnej pokladnice
• doklad k vlastníctvu (prenájmu) pôdy resp.
• čestné vyhlásenie - uvedenie dôvodu, pre ktorý nie je povinnosť používať registračnú
pokladnicu - ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti až do vydanie príslušného povolenia na predaj výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené
v zmysle zákona č. 122/2013.

V ........................................... dňa...........................

..........................................................
podpis žiadateľa

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť
používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto
ustanovenia:

*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,
*§ 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).

*/ nehodiace sa prečiarknite

V ........................................., dňa ............................

..............................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

...................................................
podpis žiadateľa

