
Príloha č. 1 k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste 
Hurbanovo 

Mesto Hurbanovo 
Komár ňanská 91 
947 01  Hurbanovo  
 

Žiados ť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytova nie služieb 
na trhovom mieste 

 
Žiadateľ: Meno a priezvisko/Obchodné meno (uviesť aj štatutára):       
        .................................................................................................................. 

Adresa / Sídlo:        
                        ...................................................................................................................           .................................................................................................................. 

Dátum narodenia / IČO:                      Telefón:            e-mail:       
   ..............................      ...................................... ............................................................................................... 

 

Miesto predaja (zaškrtnúť):      ☐  trhovisko      ☐  príležitostný trh      ☐  ambulantný predaj  
 
Adresa trhového miesta:       
   .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

(presné určenie trhového miesta napr. ulica, parcelné číslo, názov trhoviska, príležitostného trhu alebo ambulantného predaja) 
 
Uviesť plochu predaja v m2 (s údajmi či: stôl na trhovisku, EČ vozidla,...):        
         ............................................................................................... 

Doba predaja (deň a čas): od:         do:       
                                                           .........................................................                ..................................................................... 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb:       
       .......................................................................................................................................... 

Prílohy: 
1) Ak sa jedná o fyzickú osobu táto predloží: 
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti alebo ide o lesné plodiny, 
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom 

množstve, 
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je autorom výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,   
2) kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1 
3) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje, 2 
4) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia 

potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, alebo čestné vyhlásenie 
žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 
elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 

5) fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 
predloží doklad o tom, že je vlastníkom, nájomcom alebo v obdobnom právnom vzťahu k pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú 
pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, 

 
 
V Hurbanove dňa:       ...................  ..................................... 

           Podpis žiadateľa 
 

POVOLENIE správcu trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste* 

V Hurbanove dňa : Podpis a pečiatka: 

*Pri ambulantnom predaji sa musí preukázať „Rozhodnutím o dani za užívanie verejného priestranstva“ 

                                                 
1 predložia fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podnikajúce podľa Obchodného zákonníka alebo zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
2 Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 
34; Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré 
osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.). 


