
Mesto Stará Turá

Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Oddelenie vnútornej správy

Meno a priezvisko fyzickej osoby */                                                     

Obchodné meno právnickej osoby */      

Telefonický kontakt

Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby */                              

Sídlo právnickej  osoby */  

Dátum narodenia fyzickej osoby */    **/                                     

DIČ právnickej osoby */                                                                                              
**/ Uviesť v prípade, ak FO dala súhlas na spracovanie údajov 

podľa  č. 18/2018 Z. z.

Číslo DKP */

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

žiadame vydať od - do

Predávaný tovar, poskytovaná služba.

 Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

žiadame vydať na miesto (ulica, príp. inak určené 

miesto v meste). 

§ 1 ods. 2 - nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 

Obchodného zákonníka 

§ 2 písm. j)  - neposkytuje službu uvedenú v 

Prílohe č. 1  

§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa 

nevzťahuje na predaj tovaru  

§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa 

nevzťahuje na poskytované služby  

Poznámky:

*/ nehodiace sa prečiarknite

**/ predávajúci je povinný pri podaní žiadosti doložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO 

ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Svojim podpisom dávam súhlas  na spracovanie údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Dňa: ................. 2019 Podpis:

Žiadateľ je povinný prioložiť k žiadosti dokumenty podľa § 3

ods. 4, 5 a 6 zák. č. 178/1998 Z.z. - s prihliadnutím či sa jedná

o žiadateľa podľa § 10 písm. a),b), c), a d) trohto právneho

predpisu 

Názov  mesta 

Žiadosť o vydanie povolenia                                                                                                                                                                                                       

na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 1 zákona č. 

178/1998 Z. z.

Ustanovenie, podľa ktorého nie je predávajúci 

povinný používať na evidenciu tržieb elektronickú 

registračnú pokladnicu - vyznačiť krížikom 

Pre rok 2019 od 14.6.2019 do 31.12.2019

Ul. SNP počas konania Staroturianskeho jarmoku                        

v dňoch 14.6. a 15.6.2019, mestská tržnica - Gen. M.R. 

Štefánika, Stará Turá a počas konania príležitostných 

trhov na miestach tomu určených


