Obec Konská
Školská ulica 410/2, 013 13 Konská

ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA
NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB
NA ÚZEMÍ OBCE KONSKÁ
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta (ambulantný predaj) a na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v zmysle VZN Obce Konská č. 15
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Konská a trhový
poriadok obce
Fyzická osoba/ Právnická osoba:
Meno a priezvisko/ Obchodné meno: ......................................................................................................
Bydlisko/Sídlo: .........................................................................................................................................
Miesto podnikania: ....................................................................................................................................
Dátum narodenia:....................................................................... IČO: ......................................................
Zastúpená: ..................................................................................................................................................
Telefónny kontakt/email: ..........................................................................................................................
Miesto predaja výrobkov alebo poskytovania služieb (druh trhového miesta, určenie priestoru adresa, rozsah, veľkosť):
...................................................................................................................................................................
Sortiment predávaných výrobkov, resp. druh poskytovaných služieb:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Termín predaja výrobkov alebo poskytovania služieb:
...................................................................................................................................................................
Prílohy:
a) oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra),
b) fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice,
c) doklad k vlastníctvu (prenájmu) pôdy, resp. potvrdenie OcÚ o vzťahu
k nehnuteľnosti,
d) v prípade predaja potravinárskych výrobkov aj rozhodnutie RÚVZ
e) čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona (č. 289/2008 Z.z.), že
nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú
pokladnicu“
Poznámka: Rozsah uvedených údajov a dokladov po ich preskúmaní môže byť podľa povahy predmetu činnosti zúžený
alebo rozšírený o ďalšie údaje a doklady potrebné k vydaniu povolenia..

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.
V Konskej, dňa............................................
................................................................
pečiatka a 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, dňa .........................................

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

(Vzor)

OBEC KONSKÁ, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Číslo spisu:
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:
.........................................................................
Dátum narodenia/IČO:

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

Za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaja
nasledovného tovaru – poskytovania nasledovných služieb:
...........................................................
Povolenie platí od: ............................... do: ................................. (dátum)

Pri predaji ste povinný 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 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Konská a Trhový poriadok obce.

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

