POVINNÉ
Žiadateľ:
Mesto Kolárovo
Kostolné námestie č.1
94603 Kolárovo

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste –
v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z.
meno, priezvisko/obchodné meno:
....................................................................................................................................................
adresa trvalého bydliska/miesto podnikania /adresa sídla :
.....................................................................................................................................................
telef. kontakt:........................................................e-mail: ...........................................................
IČO/dátum narodenia:...............................DIČ:...........................................................................
kód reg. pokladnice:. .....................................................................................................................
predaj v dňoch: . ............................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov (sortiment), druh poskytovanej služby:
.................................................................................................................................................
trhové miesto (trhovisko na Ul. tržnej, príležitostné trhy - kolárovský jarmok, vianočné trhy, Mestské
kultúrne stredisko, VP určené na ambulantný predaj)
.................................................................................................................................................
Prílohy:
- oprávnenie na podnikanie (originál oprávnenia na podnikanie predložiť na nahliadnutie)
- fotokópia dokumentu o pridelení kódu pokladnice e-kasa klient , t. j. kód VRP alebo kód ORP pridelený daňovým
úradom (povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient od 1.7.2019 (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP))
- vyjadrenie príslušných orgánov ( ak to predávaný sortiment vyžaduje )
- čestné vyhlásenie, že predávajúci - poskytovateľ služby nie je povinný na evidenciu tržieb používať registračnú
pokladnicu
- čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
- čestné vyhlásenie k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti,
lesné plodiny na trhoviskách – v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z.
- čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve medzi sebou
počas príležitostného trhu
- fotokópia preukazu ZŤP
- nájomná zmluva, obdobný právny vzťah k pozemku, na ktorom sa uskutočňuje vlastná pestovateľská a chovateľská
činnosť

V Kolárove, dňa: ....................................

...................................
podpis / pečiatka

POVINNÉ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oznamovateľ
Mesto Kolárovo
Kostolné námestie č.1
946 03 Kolárovo
Vec: Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva
( jarmoky, hody, príležitostné trhy )
Osobné / obchodné údaje:
(meno a priezvisko / organizácia) . .........................................................................................................
Adresa: (trvalý pobyt /
sídlo organizácie). ....................................................................................................................................
(kontaktná, korešpondenčná adresa) . .....................................................................................................
Tel. kontakt .....................................................e-mail............................................................................
Rodné číslo / IČO: . ................................................................................................................................
Vymedzenie užívaného verejného priestranstva: ...............................................................................
..................................................................................................................................................................
Doba užívania verejného priestranstva: . ............................................................................................
( od - do )
Výmera užívaného priestranstva: . .......................................................................................................
( vyjadrená v m2 )
Účel užívania: . ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

V Kolárove, dňa:
--------------------------------podpis oznamovateľa
Príloha:
- potvrdenie obce, resp. príslušných orgánov - pri predaji výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej
činnosti, lesné plodiny , vlastníctvo, nájomná zmluva, obdobný právny vzťah k pozemku, čestné vyhlásenie,
o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
alebo ide o lesné plodiny
- oprávnenie na podnikanie

POVINNÉ 2x

Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

Dotknutá osoba:

Meno a priezvisko: ___________________________________ rodený/á.:_______________

Adresa trvalého bydliska:______________________________________________________

Narodený/á:__________________________ rodné číslo:_____________________________

Telefón, e-mail: _____________________________________________________________

Prevádzkovateľ:

Mesto Kolárovo
Sídlo: Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
IČO: 00 306 517
zriadené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poučenie
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba,
ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe
jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí
podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania
osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za
prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie
alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich
získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich
cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.
Niektorými operáciami s osobnými údajmi sa rozumie
1. poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,
2. sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi,
ktorý ich ďalej nespracúva,
3. zverejňovaním osobných údajov je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným
vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v
operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli, webovej stránke mesta alebo na inom verejne prístupnom mieste,
4. likvidáciou osobných údajov je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením
hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,
5. blokovaním osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas
ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti
uloženej týmto zákonom.

Pre účely tohto súhlasu sa osobnými údajmi rozumejú:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, ...................
Pre účely tohto súhlasu sa spracovaním osobných údajov rozumie:
každé použitie osobných údajov v písomných dokumentoch súvisiacich s dotknutou osobou v rámci
výkonných právomocí prevádzkovateľa za účelom vopred dohodnutým s dotknutou osobou, a to :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Pre účely tohto súhlasu sa zverejnením osobných údajov rozumie:
postup v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a
ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v rámci ktorých je prevádzkovateľ povinný zverejniť všetky dokumenty na web stránke.
Prevádzkovateľ zverejní na web stránke iba meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska dotknutej osoby.

Súhlas dotknutej osoby
Dotknutá osoba svojím podpisom týmto slobodne, výslovne a zrozumiteľne vyjadruje a dáva svoj súhlas
prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie svojich osobných údajov v zmysle vyššie uvedených.
Súhlas dotknutej osoby je na dobu neurčitú, príp. do jeho písomného odvolania.
Prevádzkovateľ informačného systému sa zaväzuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnuté osobné údaje
zlikvidovať.

V Kolárove, dňa: __________________
Podpis: _________________________________

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Podpísaný/á (meno a priezvisko):
............................................................................................................................................
Dátum narodenia: . ..............................................................................................................
Trvale bytom: . ....................................................................................................................

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice nie som povinný/á používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb.
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. ab) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1
*§ 3 ods. 2 písm. a) - na tovar, ktorý žiadateľ predáva sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu (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 Kolárove, dňa ............................
..............................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

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

ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

Podpísaný/á (meno a priezvisko):
............................................................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................................

Trvale bytom: .....................................................................................................................

Prehlasujem na svoju česť, že podľa ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sú všetky moje predávané výrobky
originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.
Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestných následkov, ktoré ma môžu postihnúť
v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

V Kolárove, dňa:

---------------------------------podpis žiadateľa

Čestné vyhlásenie
na predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve medzi sebou
počas príležitostného trhu

Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

Dátum narodenia: ...............................................…....................................................................

Trvalé bydlisko: ….......................................................................................................................

Prehlasujem na svoju česť, že podľa ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov všetky predávané výrobky
sú moje vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve medzi sebou.

Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestných následkov, ktoré ma môžu
postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

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

…...............................................
vlastnoručný podpis

Čestné vyhlásenie
k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, lesné
plodiny na trhoviskách - v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z.

Podpísaný/á (meno a priezvisko):
............................................................................................................................................
Dátum narodenia: . ..............................................................................................................
Trvale bytom: . ....................................................................................................................

Prehlasujem na svoju česť, že podľa ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov, všetky predávané výrobky pochádzajú
z mojej vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny. Uvedené údaje sa
zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestných následkov, ktoré ma môžu postihnúť v prípade zistenia
nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

V Kolárove, dňa:

---------------------------------podpis žiadateľa

