PRÍLOHA č. 1



Meno, názov a adresa ohlasovateľa, číslo telefónu

V ____________________, ________

Mestský úrad
Oddelenie regionálneho rozvoja
a medzinárodných vzťahov
Radničné námestie 1
969 24   Banská Štiavnica

Vec:    
Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica 

Predávajúci (vyznačiť x):
 fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov 
 fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
 fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
 fyzická osoba predávajúca výrobky, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

Meno a priezvisko fyzickej osoby/ Obchodné meno právnickej osoby: 

_____________________________________________________________________

Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/Miesto podnikania/sídlo právnickej osoby: 

____________________________________________

Dátum narodenia pri fyzickej osobe: ____________________ 

IČO: ________________________		DIČ: ________________________  

Zodpovedný zástupca:	  ___________________________________________________________________________

Kontakt /telefón, e-mail/:	  ___________________________________________________________________________

Sortiment, poskytované služby /rozpísať/: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Lokalita/tržnica,námestie,ulica/:_________________________________________________

Požadovaná plocha na poskytovanie služieb /celková plocha v m², typ a rozmer stánku/: 
___________________________________________________________________________

Termín predaja (krížikom vyznačte o ktoré podujatie máte záujem): 
□  9.7. 2022 Štiavnický živý šach (UPOZORNENIE: rozhodnutie o konaní / nekonaní podujatia bude zverejnené na stránke banskastiavnica.sk/kultura do 30.4. 2022)
□  6.8. 2022 Nezabudnuté remeslá


Iné požiadavky:  

__________________________________________________________________________


								   ________________________
      podpis + pečiatka pri PO

Prílohy (podľa relevantnosti): 

	čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak žiadateľom je fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu predávajúcu vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa, ktorý je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou. 
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny),
	Vyberte z možností:                                                                                                           
1. fotokópiu  dokumentu,  ktorým  daňový  úrad  podnikateľovi  zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; alebo                                                                                                          
2. fotokópiu  identifikačného  balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa,  na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom  predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trho-  vých) miestach; alebo                                                                                                           
3. fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, poklad- ničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD); alebo                                                                                                                                       
4. čestné  vyhlásenie  žiadateľa  s  uvedením  ustanovení  osobitného  predpisu  (zákon 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), že nie je povinný  na predaj výrobkov a  poskytovanie  služieb  používať  elektronickú  registračnú  pokladnicu  alebo  virtuálnu registračnú pokladnicu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené
na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00185213/sk/zakladne-informacie

PRÍLOHA č. 2

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z.


Čestné vyhlásenie

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 


Podpísaná/ý:  			.......................................................................................................
trvale bytom (ulica, mesto): 	.......................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste, ....................................................................................................................................................... pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej/chovateľskej činnosti. 


V ...................................... dňa ....................


								...................................................
								                  (podpis)
___________________________________________________________________________


PRÍLOHA č . 3

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 178/1998 Z. z.


Čestné vyhlásenie

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 


Podpísaná/ý:  			.......................................................................................................   
trvale bytom (ulica, mesto): 	.......................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že všetky mnou predávané výrobky sú moje vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve. 


V ...................................... dňa ....................


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

								                  (podpis)
PRÍLOHA č. 4:

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z.

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

Podpísaná/ý:  			.......................................................................................................
trvale bytom (ulica, mesto): 	.......................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste, ...................................................................................... sú originálom diela / jeho  rozmnoženinou*. 

V ...................................... dňa ....................
...................................................
							                                      (podpis)
*nehodiace sa prečiarknite

___________________________________________________________________________

PRÍLOHA č. 5 :

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. 

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

Podpísaný/a (meno a priezvisko):  ...............................................................................................
trvale bytom: ............................................................................................................................... 
dátum narodenia:  ........................................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie som povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu v súlade so zákonom 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 právnych predpisov, podľa jeho nasledovných ustanovení: 
    ust. § 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
    ust. § 2 písm. ab) – žiadateľ neposkytuje službu uvedenú v Prílohe č. 1, 
  ust. § 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedeného v Prílohe č. 2 zákona (napr. na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím),
    ust. § 3 ods. 2 písm. b) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby uvedené v Prílohe č. 2 zákona (napr. služby poskytované občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím)

V ............................ dňa .......................			.............................................
									(podpis) 

