Žiadateľ:
Obecný úrad Olešná
023 52 Olešná
V Olešnej, dňa .....................
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste
Žiadateľ:

Názov obce

Olešná

Meno a priezvisko fyzickej osoby 1/
Obchodné meno právnickej osoby 1/
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby 1/
Sídlo právnickej osoby 1/
Dátum narodenia fyzickej osoby 1/
DIČ právnickej osoby 1/
IČO
Číslo kódu pokladnice 3/
Týmto žiadam Obec Olešná o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb dňa a na trhovom mieste:

Vymedzený termín predaja:
- v priestoroch pred budovou Obecného úradu Olešná1/
Miesto predaja:

- na verejnom priestranstve v časti obce Olešná – Potôčky1/
- na verejnom priestranstve v časti obce Olešná – Polgrúň1/

Predajný sortiment/ poskytovaná služba:

§ 1 ods. 2 - žiadateľ nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka
§ 2 písm. ab) - žiadateľ neposkytuje službu uvedenú v
Prílohe č. 1
§ 3 ods. 2 písm. a) - na tovar, ktorý žiadateľ predáva sa
nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu
v ERP, PEKK
5
(VRP alebo ORP) /
§ 3 ods. 2 písm. b) - na službu, ktorú žiadateľ poskytuje
sa nevzťahuje povinosť evidovať tržbu v ERP, PEKK
(VRP alebo ORP)5/

Ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z.,
podľa ktorého nie je predávajúci alebo
poskytovateľ služby povinný používať
na evidenciu tržieb elektronickú
registračnú pokladnicu (ERP) alebo
pokladnicu e-kasa klient (PEKK)4/
-1-

Podľa ods. 2, § 1 VZN č. 3/2015 obce Olešná o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Olešná sa za trhové miesto v obci Olešná považuje verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
Ako fyzická osoba súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 5 písm. b) zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poučenie: žiadateľ je povinný žiadosť si sám vlastnoručne vypísať a uviesť všetky údaje
pravdivo.

.........................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
1. Fotokópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba
podľa § 10 písm. b)zákona
3. Čestné vyhlásenie 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)zákona
4. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
5. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, alebo
fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP alebo ORP, na ktorej je
zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP (elektr. registračnej pokladnice), alebo
6. Čestné vyhlásenie – uvedenie ustanovení osobitného predpisu, pre ktorý nie je povinnosť
používať ERP alebo VRP -ustanovenia zákona c. 289/2008 Z.z.
7. Potvrdenie o vlastníctve pôdy na dopestovanie rastlinných a živočíšnych výrobkov na
predaj z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti

Vysvetlívky:
1

/ Nehodiace prečiarknite
Uveďte daňový kód ERP alebo kód pokladnice e-kasa klient (PEKK), t. j. kód virtuálnej registračnej
pokladnice (VRP) alebo kód on-line registračnej pokladnice (ORP), pridelený daňovým úradom
4
/ Vyznačte krížikom
5
/ Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie:
VRP - virtuálna registračná pokladnica
ORP - on-line registračná pokladnica
3/

-2-

