
------------------------------------------------------------------------------  

Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno)*      

  
------------------------------------------------------------------------------ 

Trvalé bydlisko/miesto podnikania/ sídlo *      

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

              Telefonický kontakt       
  

                Mesto Levice – Mestský úrad Levice  
                OŽPKV  
                Nám. hrdinov č. 1  
                934 01  Levice  
  
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  

 
  
 Podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. Zákon 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 a podľa VZN mesta 
Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta 
Levice, Vás žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste:  
     
Trhové miesto: .......................................................................................................................................  
    
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ….................................................................................................  
  

IČO (fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba):….............................................    
 
Dátum narodenia (fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie): …....................................................  
  
DIČ: ….........................................................    Číslo DKP: …..............................................................  
  
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: …......................................................................  
  
…............................................................................................................................................................  
  
Obdobie predaja: …...............................................................................................................................  
  
K žiadosti predložte nasledovné fotokópie dokladov:  
----------------------------------------------------------------  
1. Fotokópiu živnostenského listu/ fotokópiu výpisu z obchodného registra/ fotokópiu Osvedčenia 

o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,  



2. fotokópiu dokladu podľa pokynov Finančnej správy SR, z ktorého je zrejmý kód pokladnice e 
kasa klient (kód virtuálnej alebo on line registračnej pokladnice)  - v prípade fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby,    

3. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu – v prípade 
fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby a pri predaji poľnohospodárskych 
prebytkov,  

4. fotokópia potvrdenia o vlastníctve pôdy, prenájme pôdy alebo obdobnom vzťahu k pôde – pri 
predaji  poľnohospodárskych prebytkov,  

5. Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,  

6. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou – 
pri predaji podľa autorského zákona, 

7. fotokópia rozhodnutia RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,  
8. fotokópia potvrdenia o registrácii na RVPS pri predaji potravinárskych výrobkov, 
9. osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.  
  
 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 

 

Právny základ: osobitný zákon 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Levice 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 
 
Mesto Levice  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Levice vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len 
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Levice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných 
údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

                                                                                                                                             
 
 
  

            
V Leviciach dňa:..........................        ….........…................................................   
             vlastnoručný podpis žiadateľa  
  
  
  
 

 *nehodiace sa prečiarknite  



------------------------------------------------------------------------------  

Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno)*      

  
------------------------------------------------------------------------------ 

Trvalé bydlisko/miesto podnikania/ sídlo *      

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

              Telefonický kontakt       
  

                Mesto Levice – Mestský úrad Levice  
                OŽPKV  
                Nám. hrdinov č. 1  
                934 01  Levice  
  
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  

 
  
 Podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. Zákon 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 a podľa VZN mesta 
Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta 
Levice, Vás žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste:  
     
Trhové miesto: .......................................................................................................................................  
    
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ….................................................................................................  
  

IČO (fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba):….............................................    
 
Dátum narodenia (fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie): …....................................................  
  
DIČ: ….........................................................    Číslo DKP: …..............................................................  
  
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: …......................................................................  
  
…............................................................................................................................................................  
  
Obdobie predaja: …...............................................................................................................................  
  
K žiadosti predložte nasledovné fotokópie dokladov:  
----------------------------------------------------------------  
1. Fotokópiu živnostenského listu/ fotokópiu výpisu z obchodného registra/ fotokópiu Osvedčenia 

o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,  



2. fotokópiu dokladu podľa pokynov Finančnej správy SR, z ktorého je zrejmý kód pokladnice e 
kasa klient (kód virtuálnej alebo on line registračnej pokladnice)  - v prípade fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby,    

3. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu – v prípade 
fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby a pri predaji poľnohospodárskych 
prebytkov,  

4. fotokópia potvrdenia o vlastníctve pôdy, prenájme pôdy alebo obdobnom vzťahu k pôde – pri 
predaji  poľnohospodárskych prebytkov,  

5. Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,  

6. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou – 
pri predaji podľa autorského zákona, 

7. fotokópia rozhodnutia RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,  
8. fotokópia potvrdenia o registrácii na RVPS pri predaji potravinárskych výrobkov, 
9. osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.  
  
 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 

 

Právny základ: osobitný zákon 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Levice 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 
 
Mesto Levice  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Levice vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len 
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Levice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných 
údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

                                                                                                                                             
 
 
  

            
V Leviciach dňa:..........................        ….........…................................................   
             vlastnoručný podpis žiadateľa  
  
  
  
 

 *nehodiace sa prečiarknite  





------------------------------------------------------------------------------  


Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno)*      


  
------------------------------------------------------------------------------ 


Trvalé bydlisko/miesto podnikania/ sídlo *      


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


              Telefonický kontakt       
  


                Mesto Levice – Mestský úrad Levice  
                OŽPKV  
                Nám. hrdinov č. 1  
                934 01  Levice  
  
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  


 
  
 Podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. Zákon 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 a podľa VZN mesta 
Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta 
Levice, Vás žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste:  
     
Trhové miesto: .......................................................................................................................................  
    
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ….................................................................................................  
  


IČO (fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba):….............................................    
 
Dátum narodenia (fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie): …....................................................  
  
DIČ: ….........................................................    Číslo DKP: …..............................................................  
  
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: …......................................................................  
  
…............................................................................................................................................................  
  
Obdobie predaja: …...............................................................................................................................  
  
K žiadosti predložte nasledovné fotokópie dokladov:  
----------------------------------------------------------------  
1. Fotokópiu živnostenského listu/ fotokópiu výpisu z obchodného registra/ fotokópiu Osvedčenia 


o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,  







2. fotokópiu dokladu podľa pokynov Finančnej správy SR, z ktorého je zrejmý kód pokladnice e 
kasa klient (kód virtuálnej alebo on line registračnej pokladnice)  - v prípade fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby,    


3. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu – v prípade 
fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby a pri predaji poľnohospodárskych 
prebytkov,  


4. fotokópia potvrdenia o vlastníctve pôdy, prenájme pôdy alebo obdobnom vzťahu k pôde – pri 
predaji  poľnohospodárskych prebytkov,  


5. Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,  


6. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou – 
pri predaji podľa autorského zákona, 


7. fotokópia rozhodnutia RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,  
8. fotokópia potvrdenia o registrácii na RVPS pri predaji potravinárskych výrobkov, 
9. osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.  
  
 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 


 


Právny základ: osobitný zákon 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Levice 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 
 
Mesto Levice  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Levice vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len 
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  


Práva žiadateľa: 


• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Levice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 


• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných 
údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 


                                                                                                                                             
 
 
  


            
V Leviciach dňa:..........................        ….........…................................................   
             vlastnoručný podpis žiadateľa  
  
  
  
 


 *nehodiace sa prečiarknite  





