Žiadateľ.............................................................................................................................
Bydlisko (sídlo)*..................................................................................................................
Rodné číslo (IČO)*................................ DIČ**................................ tel.č. ..........................
Kont.osoba .................................................email: ............................................................
Mestský úrad v Trnave
odbor dopravy a komunálnych
referát obchodu a služieb
Trhová 3
917 01 Trnava
Žiadosť o vydanie povolenia Mesta Trnavy k predaju na trhovom mieste
Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Trnava č. 335,
ktorým sa vydáva úplné znenie VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Trnavy Vás žiadam(e) o vydanie povolenia
k predaju na trhovom mieste v meste Trnava:
Miesto a adresa trhu Námestie svätého Mikuláša, Trnava
Druh trhu: Vegánske hody Trnava 2019
Na dobu: od 10:00 do 20:00 dňa 04. mája 2019
_

sortiment predaja
* údaje v zátvorkách uvádzajú podnikatelia
** vyplní osoba, ktorá má DIČ pridelené

___________________________
Podpis
Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová
3, 917 71 Trnava, použilo moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za
účelom vybavenia tejto žiadosti odo dňa udelenia tohto súhlasu podľa ustanovenia § 13
ods.1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o
ochrane osobných údajov musia byť osobné údaje uchovávané vo forme, ktorá umožňuje
identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa
osobné údaje spracúvajú.

___________________________
Podpis

VYBAVUJE: Odbor dopravy a komunálnych služieb - referát obchodu a služieb,
Kristína Pavlovičová, PhDr. Marcela Šimiková,
I.poschodie, č.dv. 105, t.č. 033/3236 105

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť nasledovné doklady v závislosti od miesta, sortimentu
a oprávnenosti k predaju:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 26) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a);
žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť
existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom 4b) v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento
účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy;
b) čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 27) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),
c) čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a
predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c),
d) čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o
žiadateľa podľa § 10 písm. d).
e) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných
predpisov, 3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
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, 4a) že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu.
Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014
Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 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 predpisov.
Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z.:
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY
DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s
uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Zákon 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 v znení neskorších predpisov.“

Vybavuje: kancelária prvého kontaktu, okienko č. 2, t.č. 033/3236 162
Referát obchodu a služieb, I.poschodie, č.dv. 105, t.č. 033/3236 105

