Mesto Komárno, Mestský úrad Komárno, Organizačné oddelenie primátora
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na „Ondrejskom jarmoku 2018" v dňoch 16.11. - 18.11.2018
Žiadateľ:
Obchodné meno / Meno
a priezvisko:
Sídlo spoločnosti / miesto
podnikania / bydlisko:
e-mail:
IČO/RČ:

Číslo telefónu:

Sortiment predaja:

Čísla požadovaných miest:
Parkovanie auta (15€):

NIE / ÁNO*

Prívod elektriny 16 A (30€ – 90€):

NIE / ÁNO*

EČ:
Prívod vody (10€):

NIE / ÁNO*
* Nevhodné prečiarknite

Povinné prílohy k žiadosti:
- Kópie dokladov v zmysle zákona 178/1998 Z.z. § 3 ods. 3 a 4 (doklad o oprávnení podnikať nie starší ako 6 mes.),
- Kópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia a zdrav. preukaz (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín),
- Kópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa,
v ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa s uvedením prísl. ustanovení zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v platnom znení, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú
pokladnicu,
- Doklad o zaplatení vyrúbenej dane za zabratie verejného priestranstva (poštový peňažný poukaz, potvrdenie
o prevode na účet č. 16475617/5200 – ako variabilný symbol uvádzať IČO a v správe pre prijímateľa uvádzať obch.
meno a číslo predajného miesta). Ďalšie informácie k účtu: IBAN: SK10 5200 0000 0000 1647 5617, SWIFT:
OTPVSKBX, OTP BANKA SLOVENSKO, A.S., Záhradnícka 10, 945 01 Komárno.
Podľa 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 v platnom znení a VZN Mesta Komárno č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území Mesta Komárno a VZN 17/2015 Trhový poriadok sa prihlasujem k účasti na predaji na
príležitostnom trhu – Ondrejský jarmok 2018, ktorý sa bude konať od 16. novembra do 18. novembra 2018.
Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne a pravdivé. Som si vedomý(á)
toho, že ak bez včasného udania dôvodu neobsadím rezervované predajné miesto do 12.00 hod. dňa 16.11.2018,
organizátor toto predajné miesto má právo prideliť inému záujemcovi.
Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov
jarmoku, porozumel/a im, bezvýhradne súhlasím s nimi, budem ich v plnej miere rešpektovať a dôsledne dodržiavať.
Žiadateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti pre účely evidencie
a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Komárno, dňa ........................

...................................................
pečiatka a podpis žiadateľa
Poznámka: Z účasti na Ondrejskom jarmoku 2018 budú vylúčení žiadatelia v prípade uvedenia nepravdivých
údajov, a tí, u ktorých bude zistené porušenie organizačných pokynov jarmoku (napr. svojvoľné
premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla pri stánku a pod.).

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014:
Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 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.
Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z.:
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY
DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení
osobitného predpisu4a), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu.
Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu
tržieb podľa tohto ustanovenia:
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto
ustanovení,
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr.
občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).
*/ nehodiace sa prečiarknite
V Komárne, dňa ............................

..............................................................
meno, priezvisko (čitateľne)

........................................
podpis žiadateľa

