Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREDAJ VÝROBKOV
A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE
PRÁVNICKÁ OSOBA, FYZICKÁ OSOBA OPRÁVNENÁ NA PODNIKANIE,
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
/§ 10 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov/
Žiadateľ:
Obchodné meno/meno a priezvisko: ............................................................................................
Sídlo/miesto podnikania: ..............................................................................................................
Štatutárny orgán: ..........................................................................................................................
IČO: ............................................................. DIČ: .......................................................................
Telefón: ....................................................... E-mail: ...................................................................
Miesto predaja/poskytovania služieb:

□ Trhovisko Lamač

□ príležitostný trh

□ ambulantný predaj

Názov ulice/verejného priestranstva, jeho špecifikácia: ..............................................................
.......................................................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: ..............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termín/doba predaja výrobkov a poskytovania služieb:
od ..................................................................... do ......................................................................
iný spôsob určenia času: ..............................................................................................................
Výmera v m2:

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

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov svojim podpisom súhlasím so spracovaním a uchovávaním osobných údajov pre
účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste mestskou časťou Bratislava - Lamač. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do
jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Prehlasujem, že mnou
poskytnuté údaje obsiahnuté v tomto formulári sú úplne a pravdivé.
Príloha č. 1 k VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti
Bratislava – Lamač

Prílohy:
1. Doklad preukazujúci oprávnenie žiadateľa užívať trhové miesto nachádzajúce sa:
1. na verejnom priestranstve1 alebo
2. mimo verejného priestranstva2
2. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
ktorý sa vyžaduje podľa osobitných predpisov3
3. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu
o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je
zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné
vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu4, že nie je povinný
používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
4. Doklad preukazujúci vlastníctvo, nájom alebo obdobný právny vzťah k pozemku, ktorý
oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku5
5. Čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny
6. Kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov6
V .................................................., dňa ............................................

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

1

napríklad rozhodnutie príslušného cestného správneho orgánu v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov alebo zmluva s vlastníkom alebo správcom verejného priestranstva, na základe ktorej žiadateľ
užíva verejné priestranstvo
2
napríklad výpis z listu vlastníctva alebo zmluva, na základe ktorej je žiadateľ oprávnený umiestniť trhové miesto mimo verejného
priestranstva
3
napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a
vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie
malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z. z.)
4
zákon 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 v znení
neskorších predpisov
5
predloží osoba podnikajúca podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (samostatne
hospodáriaci roľník)
6
predloží fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1 k VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti
Bratislava – Lamač
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