NÁVRATKA
Prihláška na Gazdovský trh v Kalnej nad Hronom
Meno
Názov/sídlo
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 výrobky, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

IČO
Kontakt

DIČ
Tel:

Mail:
Web:

Produkt ktorý
ponúkate
Ponuka je
(špecifikujte)
Kód
registračnej
pokladne
(ak relevantné)
Požadujem od
organizátora
Budem mať
vlastné

Sezónna:

Celoročná:

Číslo RVPS
(ak relevantné)

(napr. el. prípojka....)
(napr. stôl, stánok – počet ks, rozmer)

Povinnou súčasťou prihlášky sú prílohy podľa zoznamu príloh vychádzajúce z § 3 ods. 4, 5 a 6
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 právnych predpisov.

Dátum:

Podpis:

Zoznam príloh (podľa relevantnosti)
1.fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov
●
●

kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická
osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov
(napr. stanovisko orgánu hygieny, registrácia RVPS),

●

●

fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice
žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo
fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo 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,
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v prípade, ak predávajúci poskytne dátum narodenia)

2.fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti
●

●

●
●

●

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,
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice
žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo
fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo 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,
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov
(napr. stanovisko orgánu hygieny, registrácia RVPS),
ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom
uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má
obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti na tomto pozemku
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v prípade, ak predávajúci poskytne dátum narodenia)

3.fyzická osoba predávajúca výrobky, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
●
●

●

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.
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice
žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo
fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo 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,
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v prípade, ak predávajúci poskytne dátum narodenia)

