
 

Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
 

 

 

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

Trh kvetov a zelene - 27. apríl 2018 

 

Žiadateľ je (vyznačiť x): 

- fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov  

- fyzická osoba predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti 

- fyzická osoba, autor predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou 

  

Meno a priezvisko fyzickej osoby/ Obchodné meno právnickej osoby: 

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

Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/ Sídlo právnickej osoby: 

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

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

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

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

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

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

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

Rozmer požadovanej plochy  (šírka /zľava doprava/ x hĺbka /odpredu dozadu/ )  

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

Poznámka: 

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

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

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

                 právnická osoba aj pečiatku 

 

 
Prílohy – požadované doklady k žiadosti (podľa relevantnosti)  

a) kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov  

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej 
pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie DKP, alebo   

čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu - tlačivo je prílohou žiadosti 

c) čestné vyhlásenie o pôvode predávaných výrobkov (pri predaji prebytkov, alebo ak žiadateľ je autorom  
predávaného výrobku)  - tlačivo je prílohou žiadosti 

d) potvrdenie obce o vlastníctve pôdy, alebo  doklad o nájme pôdy na ktorom uskutočňujete vlastnú 
pestovateľskú činnosť (pri predaji poľnohospodárskych prebytkov)  

e) súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (platí len pre fyzické osoby) - tlačivo je prílohou 

žiadosti 

 

 

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

** daňový kód elektronickej registračnej pokladnice 

 
  

 
  

 
  



 
Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. b), d) zákona č. 178/1998 Z. z. 

 

Predložia fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti alebo predávajúce lesné plodiny a fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, 

ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou. 

 
Čestné vyhlásenie 

o pôvode predávaných výrobkov 

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

Trvale bytom: ..............................................................................................................................................  

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na 

Trhu kvetov a zelene v Krompachoch v roku 2019 

- pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej/chovateľskej činnosti*  (ak je žiadateľom fyzická 
osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti alebo lesné plodiny). 

- sú originálom diela / jeho  rozmnoženinou* (ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom 
predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou). 

 
 

V ..................................... dňa ............................... 
 
        ............................................. 
*/ nehodiace sa prečiarknite          podpis 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Čestné vyhlásenie 
Príloha podľa ust. § 3 ods. 5 písm. b) zák. č. 178/1998 Z. z. 

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

Trvale bytom: ..............................................................................................................................................  

týmto čestne vyhlasujem, 

že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie som povinný používať elektronickú registračnú 

pokladnicu v súlade so zák. 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, podľa jeho nasledovných ustanovení:  

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

*ust. § 2 písm. k) – nejde o službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona,  

*ust. § 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedeného v Prílohe 

č. 2 zákona (napr. na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím), 

*ust. § 3 ods. 2 písm. b) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby uvedené 

v Prílohe č.2 zákona (napr. poskytované občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím) 

 

 

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

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

                      Podpis  

*/ nehodiace sa prečiarknite 

 



 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov  

(platí len pre fyzické osoby) 

 

 

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

Trvale bytom: ..............................................................................................................................................  

Dátum narodenia: .......................................................................................................................................  

 

 

Súhlasím so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v Žiadosti o vydanie 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  a jej prílohách vrátane fotokópií 

osobných dokladov a preukazov v informačnom systéme prevádzkovateľa: 

Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 00329282, 

pre účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

a na uskutočňovanie iných úkonov podľa zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté iným subjektom na území 

Slovenskej republiky, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do právnych procesov 

súvisiacich s vybavovaním predmetného podania.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA 

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.  

Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som 

oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať.  

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo 

právo na obmedzenie spracúvania osobných a i., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa 

www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky. 

         

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

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

                                                                                           vlastnoručný podpis dotknutej osoby 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.krompachy.sk/

