
Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody 1 

053 42 Krompachy 

 
Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Krompachy  

Predávajúci (označiť aktuálne): 

 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 výrobky, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou 

Meno, priezvisko fyzickej osoby/Obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať: 

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

Trvalý pobyt fyzickej osoby/ Sídlo/ Miesto podnikania:  

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

IČO:............................................    DIČ: ....................................................  DKP: ................................................... 

Štatutárny orgán: .............................................................................................................................................................. 

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

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb /rozpísať/: ............................................................................... 

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

Miesto predaja /trhovisko, príležitostný trh, ambulantný predaj/: .................................................................................... 

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

Termín predaja: od .......................................  do ........................................      

Predajné dni:   .................................................................................................................................................... 

Požadovaná plocha  /šírka x hĺbka/: .....................................................   Požadovaný pult  /počet/: ..............................  

 

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

  ............................................. 
                          podpis 

           právnická osoba aj pečiatku 

 
Prílohy (označiť): 

 kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (doplniť) ............................................................................................... 

 kópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je 
zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo 

 kópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, alebo  

 čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zák. č. 289/2008 Z. z. v platnom znení), že nie je povinný 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 

 doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr.: Rozhodnutie príslušného RÚVZ k stánkovému predaju 
potravín a občerstvenia podľa § 6 ods. 3 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z., Doklad o registrácií prevádzkarne podľa § 6 ods. 1 zák. 
č. 152/1995 Z.z. o potravinách, Doklad o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných 
produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi,  Doklad o registrácií prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá 
prvotných produktov živočíšneho pôvodu priamo konečnému spotrebiteľovi /Nariadenie vlády č. 100/2016 Z. z./,  

(doplniť)............................................................................................................................................................................................... 

 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,  

 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), 

 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. 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.  


