Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č. 65, 090 42 Okrúhle

MATERIÁL
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik
č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach
v obci Šarišský Štiavnik

Vypracoval: Michal Kimák, starosta obce
V Šarišskom Štiavniku, dňa: 23.09.2016

VZN č. 3/2016

Obec Šarišský Štiavnik
Číslo: 3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie

Obec Šarišský Štiavnik v zmysle § 6 ods. 1 a §11 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v platnom znení a zák. NR SRč.274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany
spotrebiteľa vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK
č. 3/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v obci Šarišský Štiavnik (ďalej len „VZN“)
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
23.09.2016
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

23.09.2016

Dátum začiatku lehoty pripomienkového konania:

23.09.2016

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

09.10.2016

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
10.10.2016
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č. 65, 090 42 Okrúhle
-

elektronicky na adresu: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk

Schválené všeobecne záväzné nariadenia
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku
Uznesenie č.
dňa: 10.10.2016
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:
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Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
na území obce Šarišský Štiavnik.
VZN určuje postup pri zriadení trhového miesta, vymedzuje oprávnenie a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenie
dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia, ako aj sankčné opatrenia v prípade zistenia
porušovania VZN.
Čl. 2
Základné pojmy
a) Trhové miesto – nekryté verejné priestranstvo, ktoré vyhovuje všeobecným technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov, ktoré ho predurčuje
k usporiadaniu trhovísk, príležitostných trhov a ambulantných predajov. Správcom trhového miesta
je obec.
b) Trhovisko – nekryté priestranstvo, trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovania
služieb.
c) Príležitostný trh – je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve určenom na takýto
predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy.
d) Ambulantný predaj – pre predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve
pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa
nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu (Stavebný zákon).
e) Za trhové miesto sa pre účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor,
ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajme na ambulantný predaj.

3

VZN č. 3/2016

Čl. 3
Zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva obec povolenie, pričom
prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť a kultúrnosť predaja (Tlačivo príloha č. 2).
2. Čas predaja je obmedzený pracovnou dobou obecného úradu, a to:
- pondelok až piatok od 08.00 hod. do 16.00 hod., za účelom riadneho preskúmania potrebných
dokladov predajcu.
Pre dni pracovného voľna a po pracovnej dobe musí predajca vyžiadať súhlas obce v pracovných
dňoch v rámci úradných hodín.
3. V prípade písomnej žiadosti je predaj uskutočňovaný v požadovanom termíne, ak bol obcou v tom čase
povolený.
4. Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta:
verejné priestranstvo pred Obecným úradom – WC a prívod tečúcej pitnej vody je predávajúcim
a kupujúcim k dispozícií v areáli obecného úradu,
- sála obecného úradu – WC a pitná voda priamo v areáli,
- iné miesto povahou podujatia primerané – určené starostom obce.
Správcom trhového miesta je Obec Šarišský Štiavnik, Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle.
-

5. Obec súhlasí s predajom týchto spotrebných výrobkov na trhových miestach:
textilné výrobky,
odevné výrobky,
kozmetika,
drogériový tovar,
obuv,
domáce potreby,
papierenský tovar,
hračky,
výrobky spotrebnej elektroniky,
ľudové umelecké a remeselnícke výrobky.

-

Ďalej možno predávať:
-

živé sladkovodné trhové ryby,
domácu vodnú hydinu, domácu hrabavú hydinu a domáce králiky, na základe súhlasného
stanoviska príslušnej RVPS. RVPS vydá súhlasné stanovisko, ak budú splnené minimálne
požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

6. Na trhových miestach možno poskytnúť tieto služby:
7.
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- čistenie peria,
- oprava a čistenie obuvi,
- výroba kľúčov,
- oprava prútených výrobkov,
- iné služby, ktoré obec uzná za vhodné pre občanov.

4

VZN č. 3/2016

Čl. 4
Ambulantný predaj

1. V obci sa môžu predávať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)

knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny autorizovaných diel alebo iných diel,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
spotrebné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená zmrzlina,
ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnou legislatívou.
Predávaná zelenina a ovocie musia byť očistené od hliny a zvädnutých častí, nesmú byť zhnité
a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a kvalitu zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí
predávajúci chrániť tovar pred znečistením, v zimnom obdobím pred zmrznutím. Zemiaky –
musia byť označené akostnou triedou a odrodou.
lesné plody,
čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov; predávajúci musí predložiť osvedčenie o
ich znalosti,
malé množstvá medu, podľa nariadenia vlády SR č . 360/2011 Z .z., ktorým sa ustanovujú
hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, je možné predávať len za podmienok
stanovených v tomto nariadení, med musí pochádzať od prvovýrobcov zaregistrovaných na
príslušnej RVPS – potvrdenie o registrácii,
malé množstvá vajec, podľa nariadenia vlády SR č . 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú
hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, je možné predávať len za podmienok
stanovených v tomto nariadení, med musí pochádzať od prvovýrobcov zaregistrovaných na
príslušnej RVPS – potvrdenie o registrácii,
kvety,
stromčeky.

2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať potraviny, vrátane mäsa a mäsových výrobkov,
mlieka a mliečnych výrobkov a malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu
za podmienok:
a) ak je predávajúci – fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných
predpisov, musí predložiť:
- rozhodnutie RÚVZ, ktorým je povolený ambulantný predaj potravín, po krmov, nápojov zo
stánkov, z motorových vozidiel, automatov (§13 zákona č . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- potvrdenie RVPS o vykonaní oznámenia činností súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu
(§6 zák. č . 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov)
- potvrdenie RVPS o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu (podľa § 40
zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ), pokiaľ sa jedná o priamy predaj
malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu podľa nariadenia vlády SR č.
360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie
malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a
mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.
b) ak je predávajúci fyzická osoba predloží:
- potvrdenie RVPS o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu (podľa § 40
zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti), pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého
množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu pod ľa nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
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ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych
výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.
3. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
Čl. 5
Zákaz predaja
Na trhovom mieste sa zakazuje predaj týchto výrobkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných
hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami
chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Čl. 6
Obmedzenie predaja

V záujme ochrany občanov – spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových tovarov (najmä
spotrebných výrobkov), obec ako správca trhového miesta nemusí povolenie na predaj vydať.
Čl. 7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a)
b)

c)

fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (§2
ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov),
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny (zák. č., 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov v znení neskorších predpisov); fyzické osoby – samostatne hospodáriaci roľníci
(SHR), ktorí vykonávajú poľnohospodársku výrobu na základe osvedčenia v zmysle § 12a –
12e zák. č . 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
fyzické osoby predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. Predávať výrobky pod ľa Čl. 7 ods. 1. tohto VZN môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.
3. Všetci predajcovia a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zák.
č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
6

VZN č. 3/2016

neskorších predpisov. Predajcovia potravinárskeho tovaru sú povinní dodržiavať príslušné
ustanovenia zák. č . 152/1995 Z. z. o potravinách, Potravinový kódex SR a zák. č . 337/1998 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení ostatných zákonov.
4. Fyzické a právnické osoby z krajín EÚ, ktorí nemajú sídlo na území SR, sú povinní sa preukázať
potvrdením o zaplatení zálohy na daň.

Čl. 8
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
dodržiavať poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným
predajom a orgánu dozoru:
a)

b)
c)
d)
e)

doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie napredaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti; oprávnenie na podnikanie sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami,
povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch.
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
doklad o nadobudnutí tovaru; doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje , ak ide o predaj
vlastných výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve a o predaj rastlinných
a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lestných
plodín fyzickými osobami.

3. Predávané potraviny musia byť označené v zmysle požiadaviek platnej legislatívy.
Čl. 9
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
1. Správca trhového miesta je povinný:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zabezpečiť na trhovom mieste potrebný počet nádob na odpadky,
zabezpečiť čistenie priestoru trhového miesta,
počas predaja na trhovom mieste zabezpečiť pitnú vodu v priestore obecného úradu,
počas predaja na trhovom mieste zabezpečiť prístup k sociálnym zariadeniam na obecnom
úrade,
spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti,
upozorniť zahraničnú osobu, že daňový úrad môže zabezpečiť tovar, ak nepreukáže v zmysle
zákona o správe daní a poplatkov osvedčenie o registrácii pre daň,
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g)

o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste Obce Šarišský Štiavnik telefonický alebo elektronický bezodkladne
informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

2. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste,
doklad o nadobudnutí tovaru,
doklad o zaplatení poplatku za umiestnenie prenosného zariadenia a pojazdnej predajne,
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru,
používanie elektronickej registračnej pokladne podľa osobitných predpisov, v prípade
nepoužívania je povinný písomne informovať správcu dane,
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení.
Čl. 10
Výška poplatku za trhové miesto a predajné dni

1. Daň za užívanie verejného priestranstva vyberá správca trhových miest vo výške určenej VZN o
dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré je platné pre príslušný kalendárny rok.
2. Poplatok za nájom priestorov Kultúrneho domu je určený podľa VZN o podmienok pre nájom a
poskytovanie nebytových priestorov.
Čl. 11
Orgány dozoru, kontroly a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/98 Z. z. vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Orgány úradnej kontroly potravín , ak ide o predaj potravín
c) Obec Šarišský Štiavnik
(ďalej len ,,orgány dozoru“)

2. Sankcie:
Za porušenie citovaného zákona môžu orgány dozoru uložiť FO podnikateľovi alebo PO
pokutu
v čiastke od 166,- € do 1666,- € za predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach bez povolenia alebo za predaj zakázaných a nepovolených výrobkov alebo poskytnutie
služieb; opatrením na mieste zakážu predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly
potravín je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
Čl. 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa ............................ uznesením č. .......................................
8

VZN č. 3/2016

3. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce Šarišský Štiavnik.

V Šarišský Štiavnik, dňa 23.09.2016

Michal Kimák
starosta obce
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Príloha 1

Oznámenie o vydaní povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods.
1 zákona č. 178/1998 Z. z.
Názov obce*/, mesta */, mestskej
časti */

Obec Šarišský Štiavnik

Meno a priezvisko fyzickej osoby */
Obchodné meno právnickej osoby */
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. 122/2013 Z. z.

Číslo DKP */
Povolenie na zriadenie trhového
miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom
mieste bolo vydané od - do
Povolenie na zriadenie trhového
miesta a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom
mieste bolo vydané na miesto (ulica,
príp. inak určené miesto v obci)
Ustanovenie, podľa ktorého nie je
predávajúci povinný používať na
evidenciu tržieb elektronickú
registračnú pokladnicu - obec
vyznačí krížikom

§ 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
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Príloha č. 2

Obec Šarišský Štiavnik
Šarišský Štiavnik 65
090 42 Okrúhle

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste
1. Obchodné meno:
(resp. meno, priezvisko fyzickej osoby) ........................................................................
.......................................................................................................................................
2. Adresa sídla spoločnosti
(resp. trvalého pobytu fyzickej osoby) ..........................................................................
........................................................................................................................................
3. IČO spoločnosti
(resp. dátum narodenia fyzickej osoby) .........................................................................
.........................................................................................................................................
4. Sortiment predávaných výrobkov, resp. druh poskytovaných služieb ...........................
.........................................................................................................................................
5. Povolenie predaja požadujem na obdobie: od ........................ do .................................
6. Veľkosť stánku, priestranstva ............................................
K žiadosti je potrebné doložiť:
- Oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra)
- Fotokópiu strany označenej ako ,,Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového
identifikačného čísla a daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo
priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste
povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú
pokladnicu.
- doklad k vlastníctvu (prenájmu) pôdy, resp. potvrdenie OcÚ o vzťahu k nehnuteľnosti.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti až do vydania príslušného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú oprávnené
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
V Šarišský Štiavnik, dňa ...................................

.............................................................
Podpis žiadateľa
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Príloha č. 3
Čestné vyhlásenie

Podpísaná / podpísaný ..............................................................................................................
Narodená / narodený ...........................................................................................................................
Bytom: ...................................................................................................................................................
čestne vyhlasujem, že na trhovom mieste v obci Šarišský Štiavnik predávam výrobky a poskytujem
služby , na ktoré v zmysle ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. k evidencii tržieb nie som
povinná/povinný používať registračnú pokladnicu.

V Šarišský Štiavnik, dňa .............................

...........................................................
podpis
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