
Žiadateľ....................................................................................................................................... 

 
Adresa ....................................................................................................................................... 
 

IČO:............................................................. rodné číslo   ......................................................... 

 

tel.č. ............................................................ Kont.osoba ...........................................................   

 

email: ......................................................................................................................................... 

 
 Mestský úrad v Trnave 
 Odbor komunálnych služieb 
 referát obchodu a služieb 
 Trhová 3 
 917 01 Trnava 
 

  Vyplnená žiadosť sa odovzdáva správcovi trhu  

Vyplňte všetky požadované údaje!!! 

 

Žiadosť o vydanie povolenia Mesta Trnavy k predaju na trhovom mieste – Mestský trh  

 

Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Trnava, ktorým sa vydáva 
trhový poriadok pre Mestský trh žiadam o vydanie povolenia k predaju  
 
Počet predajných miest .......................................... o výmere ..................................... m2 
 
na dobu od ....................................................... do ........................................................ 
 
sortiment predaja ........................................................................................................... 
 
 

Typ predajcu (nehodiace prečiarknite):  samopestovateľ 

      samopestovateľ s dokupom  

      obchodník  

       

 

                                                                                    

        

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

 Podpis žiadateľa   

 
 
 
 
 



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 žiadateľa 

 

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť nasledovné doklady v závislosti od miesta, sortimentu a oprávnenosti 
k predaju: 
a) fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii 
potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle, alebo  
b) fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje 
podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na 
viacerých predajných (trhových) miestach, alebo 
c) pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade 
faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD), alebo 
d) dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené 
identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom.  
e)  Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením 
ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní 
služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ] 
f) 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), 
g) 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), 
h)  čestné vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa 
podľa § 10 písm. d). 
i) výpis z katastra nehnuteľností o vlastníctve pôdy alebo Nájomnú zmluvu na polia, lúky, záhrady a pod., kde prebytky 
dopestujú.  
j) Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, 
napr. rozhodnutia príslušného orgánu – hygiena, veterina.  
k)  Nájomnú zmluvu so správcom trhu.  
 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá. 

 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E     4.  

v zmysle § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky sú moje vlastné použité výrobky a predávam ich 

v primeranom množstvo medzi sebou.  

Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj vlastných použitých výrobkov.  

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

 

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

 meno, priezvisko (čitateľne) podpis žiadateľa 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/


 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E    1.  

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona 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 nemám povinnosť používať 

elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia: 

*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

*§ 2 písm. k)  - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1  k zákonu, 

*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení, 

(napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím). 

*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým 

zdravotným postihnutím). 

*/ nehodiace sa prečiarknite 

 

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

 

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

 meno, priezvisko (čitateľne) podpis žiadateľa 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E     2.  

v zmysle § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti, resp. ide o lesné plodiny.  

Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej 

produkcie.  

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

 

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

 meno, priezvisko (čitateľne) podpis žiadateľa 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E    3.  

v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky mnou predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou. 

Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj ľudovoumeleckých výrobkov, pretože 

nie som podnikateľom podľa obchodného zákonníka.  

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

 

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

 meno, priezvisko (čitateľne) podpis žiadateľa 

 

V prípade úmyselného klamstva vo vyhlásení ide o priestupok 

v rámci ktorého môže byť uložená pokuta do výšky 663 eur. 


