Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................
Bydlisko: .............................................................................PSČ .................... tel. ..............................
Doklad o vlastníctve pôdy číslo listu vlastníctva: ................................................................................
FO - meno, priezvisko a adresa žiadateľa ( obchodné meno ) :............................................................
...............................................................................................................................................................
PO - obchodné meno, právna forma:....................................................................................................
Sídlo firmy, štatutár, konateľ firmy:......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Telefonický kontakt - pevná linka: .......................................... mobil: ............................................
IČO/DIČ:............................./..................................... Daňový kód reg. pokladnice..............................
Miestny úrad mestskej časti
Smetanova č. 4
04079 Košice – Juh

V Košiciach dňa : ..........................................

VEC
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu –
Pamiatka zosnulých v MČ Košice Juh
Žiadam o povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb formou príležitostného
predaja na Cintorínskej ulici v Košiciach počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých
vo výmere 2 m2 (trhový stôl) v termíne predaja od: ...........................

do : ................................

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: .......................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Predajné zariadenie (iné ako trhový stôl.):.............................................................................................
V žiadosti dokladujem:
Ako živnostník
PLATNÝ ŽIVNOSTENSKÝ LIST (FO) – stačí uviesť IČO
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA (PO) – stačí uviesť IČO/DIČ
ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU – uviesť pridelené číslo daňového kódu registračnej pokladnice.
Ako drobnopestovateľ
Doklad o vlastníctve pôdy list vlastníctva – stačí uviesť číslo, / fotokópia nájomnej zmluvy so
Záhradkárskym zväzom a pod./
Čestné vyhlásenie, že nie ste povinný užívať elektronickú registračnú pokladnicu.

.....................................................................
čitateľný podpis žiadateľa
pečiatka
Dôležité upozornenia:
Pri predaji na trhoviskách MČ Košice – Juh, je každá FO a PO povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu
podľa zákona 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.
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

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

Trvale bytom: ..........................................
čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia § 3 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 v znení neskorších predpisov a 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, nie som povinný/á používať registračnú pokladnicu na
základe :
ust. § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z.z. povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na
poskytované služby
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

v .................................... dňa .........................

podpis: ..........................................

Som si vedomý (á) následkov nepravdivého čestného vyhlásenia ( § 39 zák. č. 71/1967 Zb
o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zmien a doplnkov).

