
 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody 1 

053 42 Krompachy 

 

Vec:     

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

v meste Krompachy  

 

Predávajúci (vyznačiť x): 

 fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov  

 fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti 

 fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 

 fyzická osoba predávajúca výrobky, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou 

Meno a priezvisko fyzickej osoby/ Obchodné meno právnickej osoby: 

....................................................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/ Miesto podnikania/sídlo právnickej osoby: 

....................................................................................................................................................... 

Dátum narodenia pri fyzickej osobe*:   ................................................................................... 

 

IČO: .............................. DIČ: ............................. Číslo DKP**: ................................ 

Zodpovedný zástupca: ............................................................................................................... 

Kontakt /tel., e-mail/: ................................................................................................................. 

Sortiment, poskytované služby /rozpísať/: ................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Lokalita/trhovisko, ulica/:  .......................................................................................................... 

Požadovaná plocha na poskytovanie služieb /celková plocha v m²/: ......................................  

Termín predaja:  ........................................................................................................................ 

 

          

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

 

 

 

  ............................................. 

                  podpis 

    právnická osoba aj pečiatku 

 

 

 
* vyplňujú iba fyzické osoby (nepodnikatelia), potrebné priložiť súhlas so spracovaním osobných údajov 

** daňový kód elektronickej registračnej pokladnice 



 

Prílohy k žiadosti (podľa relevantnosti) - § 3 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 178/1998 Z. z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších právnych predpisov 

 

a) kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická osoba 

alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,  

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak žiadateľom 

je fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité 

výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu predávajúcu 

vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom že výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa, ktorý je autorom predávaného výrobku, ktorý je 

originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.  

e) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa 

osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny), 

f) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení 

daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa 

s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon 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), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 

elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 

g) ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, že 

je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú 

činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému 

pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti na tomto pozemku, 

h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade, ak predávajúci poskytne dátum 

narodenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Súhlas 
so spracovaním osobných údajov 

 

 

Podpísaný/a (meno a priezvisko):  ............................................................................................... 

trvale bytom: ...............................................................................................................................  

dátum narodenia:  ........................................................................................................................ 

súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Krompachy  

trhové miesto:   ............................................................................................................................. 

termín predaja: ............................................................................................................................. 

po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi 

boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. 

 

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. 

 

 

 

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

 

 

         ........................................ 

                         podpis 


