Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste – ambulantný predaj
V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. žiadam o vydanie povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste:
Adresa trhového miesta:....................................
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb:..............................................................
..........................................................................
V dňoch (od-do):...........................................................................................................................
Typ predajného zariadenia, rozmer zariadenia:............................................................................
Predávajúci:
Meno a priezvisko (fyzická osoba):..............................................................................................
Obchodné meno (právnická osoba):............................................................................................
Adresa trvalého bydliska (fyzická osoba):....................................................................................
Sídlo (právnická osoba):...............................................................................................................
IČO:................................
DIČ:................................
Dátum narodenia (fyzická osoba):...................................
Daňový kód ERP:..................................
Telefón:.............................

Dátum: ......................................

.........................................
pečiatka a podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť:
 Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba)
alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov
 Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej
registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
používať ERT
 Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste- rozhodnutie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na
ambulantný predaj do prevádzky

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste v obci Pukanec

Podpísaný /á/ (meno a priezvisko):..............................................................................................
Adresa trvalého bydliska:............................................................................................................
Dátum narodenia:.............................................
Občiansky preukaz číslo:.................................
V súlade s § 3 ods. 1 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 týmto čestne
prehlasujem, že nie som povinný/á/ pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Pukanec používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP),
pretože (zakrúžkujte možnosť, na základe ktorej nie ste povinný/á/ používať ERP).
a) nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (§ 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z.z.),
b) neposkytujem službu podľa § 2 písm. j) zákona č. 289/2008 Z.z. uvedenú
v Prílohe č. 1,
c) predávam tovar v § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z.z., na ktorý sa nevzťahuje
povinnosť evidovať tržbu ERP,
d) poskytujem službu uvedenú v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z.z., na ktoré sa
nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu ERP,

V Pukanci, dňa:.....................

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

