Obec Konská
Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste:
Údaje o žiadateľovi:
Meno, priezvisko, firma: ............................................................................................................................
Adresa, sídlo firmy: .....................................................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................................................................
Sortiment tovaru, služieb: .......................................................................................................................
Povolenie predaja požadujem na obdobie: od ................................... do ....................................
K žiadosti je potrebné doložiť:
- oprávnenie k podnikaniu
- fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej registračnej
pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej
pokladnice
- doklad k vlastníctvu (prenájmu) pôdy, resp. potvrdenie ObÚ o vzťahu k nehnuteľnosti,
- čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z., že nie je
povinný na predaj výrobkov používať registračnú pokladnicu
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti až do vydania príslušného povolenia na predaj výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené
v zmysle zákon č. 122/2013.

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

................................................
Podpis žiadateľa

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaná /podpísaný:............................................................................................................
narodená/narodený: .........................................................................................................................
bytom: ....................................................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že na trhovom mieste v obci Konská predávam výrobky a poskytujem
služby, na ktoré v zmysle ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. k evidencii tržieb nie som
povinný/povinná používať registračnú pokladnicu.

V Konskej, ..............................................

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

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaná /podpísaný:............................................................................................................
narodená/narodený: .........................................................................................................................
bytom: ....................................................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že na trhovom mieste v obci Konská predávam výrobky a poskytujem
služby, na ktoré v zmysle ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. k evidencii tržieb nie som
povinný/povinná používať registračnú pokladnicu.

V Konskej, ..............................................

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

„VZOR“
OBEC KONSKÁ, KONSKÁ 410, 013 13 Rajecké Teplice
Číslo:
Konská, dňa: ..........................

POVOLENIE
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste
Obec Konská na základe Vašej žiadosti zo dňa ..............................................
vydáva povolenie
na zriadenie trhového miesta ( ambulantný predaj) pre žiadateľa:
.......................................................................................................................................................................................
IČO: ...........................................................
Za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaja
nasledovného tovaru – poskytovania nasledovných služieb:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Povolenie platí od: ...................................do: ............................................(dátum)
Pri predaji ste povinní rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákon č. 455/91 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a zákon 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 15/2012 o podmienkach predaja na území obce
Konská a Trhový poriadok obce Konská.
V prípade nedodržiavania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec môže
uložiť pokutu podľa §12 odst. 2 zákona č. 178/98 Z.z. v znení neskorších predpisov a toto
povolenie zrušiť.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

