
 

Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO: 00329282 

 

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

Trh kvetov a zelene - 29. apríl 2023 
 

Žiadateľ je (vyznačiť x): 

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

- fyzická osoba predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti 

Meno a priezvisko fyzickej osoby/ Obchodné meno právnickej osoby: 

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

Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/ Sídlo právnickej osoby: 

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

Dátum narodenia /osoby bez oprávnenia na podnikanie/: .................................................................... 
 

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/ ) ....................................... 

Požadujem prenájom predajného stola (počet):  ............................... 

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 
prevádzkovateľa www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky,  ako aj 
vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

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

           

 ............................................. 
                           podpis, pečiatka 

                  
Prílohy – požadované doklady k žiadosti (podľa relevantnosti)  

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby: 

1.fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice  – 
ak žiadateľ je povinný používať pokladnicu.  https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci - 
odkaz na pokyn Finančnej správy SR, kde sú uvedené príklady dokladov o DKP, ktoré mesto prijme pri podávaní žiadostí 
na predaj na trhovom mieste, ide o predloženie fotokópie jedného z dokumentu: 

 pri VRP, fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód PEKK a prihlasovacie údaje; 
vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o logine a hesle, 

 pri ORP, fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené 
identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom 
(trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach, 

 pokladničný doklad obsahujúci QR kód, 

 doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód. 

2.originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu 
– ak žiadateľ nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu, (nie fotokópia) 

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie, predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti:  

1. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú 
z jeho vlastnej pestovateľskej  činnosti, (nie fotokópia), 

2. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú 
pokladnicu, (nie fotokópia), 

3. doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej  
činnosti na tomto pozemku (ust. § 3 ods. 6 zák. č. 178/1998 Z. z.). 

 
  

 
  

http://www.krompachy.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci


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

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
o výnimke z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient 

na predaj výrobkov na trhovom mieste v meste Krompachy 

 
Názov trhového miesta:  Krompachy, Trh kvetov a zelene 2023 

Meno, priezvisko/ obchodné meno:  .......................................................................................................... 

Dátum narodenia – len fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie: ..............................................................  

IČO - fyzická osoba  oprávnená na podnikanie a právnická osoba:  .................................................................  

Trvalé bydlisko/ miesto podnikania/ sídlo: ................................................................................................  

Týmto prehlasujem na svoju česť, 

že podľa ustanovenia 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 poskytovanie služieb na trhovom mieste používať registračnú pokladnicu podľa: 

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

2. *ust. § 2 písm. ab) zákona – neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona,  

3. *ust. § 3 ods. 2 písm. a) zákona – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru (napr. 

fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím), 

4. *ust. § 3 ods. 2 písm. b) zákona – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby 
(napr. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím). 

Mnou uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestnoprávnych následkov, ktoré ma 

môžu postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia, ktoré vlastnoručne podpisujem. 

 

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

                ............................................. 
            vlastnoručný podpis  
* aktuálne zakrúžkujte 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
 

Príloha podľa ust. § 3 ods. 4 písm. b) zák. č. 178/1998 Z.z. 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
o pôvode predávaných výrobkov 

na predaj rastlinných výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti (poľnohospodárskych prebytkov) 
na trhovom mieste v meste Krompachy 

 
Názov trhového miesta:  Krompachy, Trh kvetov a zelene 2023 

Meno, priezvisko:    .................................................................................................................. 

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

Trvalé bydlisko:   ..................................................................................................................  

Týmto prehlasujem na svoju česť, 

že všetky predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej činnosti. 

Mnou uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestnoprávnych následkov, ktoré ma 

môžu postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia, ktoré vlastnoručne podpisujem. 

 

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

                ............................................. 
            vlastnoručný podpis  


