
 

        Mestský úrad Dunajská Streda 

        Odbor finančný a evidencia majetku 

        Hlavná 50/16  

929 01 Dunajská Streda 
 

 

 

 

 
 

VEC: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov / poskytovanie služieb 

 

 

 Údaje o žiadateľovi 

 

Právnická osoba / fyzická osoba – podnikateľ: ………………..………………………………………… 

Názov/ obchodný: …………………………………….…………………………………………… 

Sídlo/ miesto podnikania – Adresa trvalého pobytu: ........................................................................ 

IČO:  ……………………………………….…………………………………………………..….. 

RČ: …………………………………………………………………………...…….………………   

DIČ: …………………………………………………………………….………………               

Daňový kód pokladnice/: ………………………………………………………………………… 

 

Štatutárny zástupca/splnomocnený zástupca, funkcia: …………………………………………... 

Tel. kontakt : ………………………………. 

 

Na trhovom mieste: * 

 

l. Trhovisko Ružový háj 

2. Žitnoostrovský jarmok 

3. iné ako verejné priestranstvo vo vlastníctve / vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby inej ako mesto 

4. nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou /vo vlastníctve fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby inej ako mesto 

5. verejné priestranstvo s ambulantným predajom 

6. iné: **............................................................................................................................................ 

 

Miesto predaja – poskytovanie služieb  /vyplniť len v prípade trhového miesta pod bodom 5.až 

8. a len hodiace sa/: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Priestranstvo / verejné priestranstvo, nebytový priestor -  súpisné číslo: …………………………….. 

ulica: ................................................................................................................................................. 

k. ú. Dunajská Streda, parc. č................................... , o výmere............................ m2 vedený na 

LV č............................................... ,údaje o vlastníkovi: .................................................................. 

 

 

Doba predaja   –  poskytovania služieb:    

od ......................... do   ..............................   

od .........................      do   ..............................   

   

 

Predajný čas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok prezentačnej pečiatky/Bélyegző lenyomata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

 



od ......................... do   ..............................   

od ......................... do   ..............................   

 

Druh predávaných výrobkov / poskytovanie služieb:  

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

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

Osobná hygiena   /záchody, umyváreň/  zabezpečená:   

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

Predajné zariadenie /stánok s trvalým stanovišťom, prenosné predajné zariadenie, pojazdná 

predajňa - / motorové vozidlo EČ...................................... / vyznačiť/ 

 

Spôsob zabezpečenia uloženia a odvozu odpadu:…….............................................................. 

 

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

                                                                                                       podpis a pečiatka 

          

*     hodiace sa zakrúžkovať 

**   uviesť konkrétne trhové miesto 

 

Príloha:  

 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky  pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom 

fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník alebo prvovýrobca – takýto žiadateľ 

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 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky predávané v primeranom množstve alebo sú vlastné ľudovoumelecké 

výrobky 

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 /napr. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /ES/  č. 852/2004 

o hygiene potravín /Mimoriadne vydanie Ú. v.  EÚ, kap. 13/zv. 34,  Ú. v.  EÚ  L 139, 

3.4.2004/ 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  

    - vyjadrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

       - rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctvaFotokópia strany označenej ako 

      ZÁZNAMY  DAŇOVÉHO  ÚRADU  z knihy elektronickej registračnej pokladnice    

       žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej  

       pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu,    

       že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú   

       registračnú pokladnicu 

  
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje 



môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a 

prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích 

krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom 

mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo 

namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo 

nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania 

dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 

07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto 

Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, osobne do podateľne  alebo elektronicky 

na email primator@dunstreda.eu,. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: 

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej 

stránke – www.dunstreda.sk 
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