Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb
na trhovom mieste (FO podnikajúce a PO)
Obchodné meno / názov a sídlo / miesto podnikania:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IČO: ...............................................................
DIČ: ..........................................................
Telefón: ......................................................... e-mail: ................................................................
Miesto predaja: ..........................................................................................................................
Rozmer stánku: dĺžka ................. m,

šírka ..................... m,

výška ................... m

Dátum predaja:..........................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné
plodiny:
□ áno
□ nie
V Bratislave, dňa ....................................

.............................................................
meno, priezvisko, podpis

Prílohy:
1. Ak je žiadateľom fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) oprávnená na podnikanie podľa osobitných
predpisov - fotokópia oprávnenia na podnikanie.
2. Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny - čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú
z jeho vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, alebo že ide o lesné plodiny.
3. Ak je žiadateľom FO predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti- fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného oprávnenia, ktorý potvrdzuje právny
vzťah k pozemku, na ktorom uskutočňuje žiadateľ vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.
4. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných
predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje.
5. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo
fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podľa § 7a
ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ
nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
VRP. Vo fotokópii potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP žiadateľ neuvádza (vymaže) údaje o
login–e a hesle.

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste (FO)

Podpísaná/ý:

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

trvale bytom (ulica, mesto): .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste:
.......................................................................................................................................................
pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej/chovateľskej činnosti.

V ...................................................................,

.....................................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

dňa ...........................................................

.....................................................
podpis žiadateľa

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podpísaný/a (meno a priezvisko):
.....................................................................................................................................................
trvale bytom: ................................................................................................................................
dátum narodenia: .......................................................
súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po
dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
V ...................................... dňa ...........................
.....................................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

.....................................................
podpis žiadateľa

Príloha č.5

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste (remeselné diela)

Podpísaná/ý:

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

trvale bytom (ulica, mesto): .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste:
.......................................................................................................................................................
sú originálom diela / jeho rozmnoženinou*).

V ...................................................................,

.....................................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

dňa ...........................................................

.....................................................
podpis žiadateľa

*) nehodiace preškrtnite

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podpísaný/a (meno a priezvisko):
...................................................................................................................................
trvale bytom: ................................................................................................................................
dátum narodenia: .......................................................
súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po
dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
V ...................................... dňa ...........................
.....................................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

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

