
  

     Mestský úrad Dunajská Streda  
Odbor finančný a evidencie 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 názov :                                      .........................................................................  

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

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

IČO :       ............................................                   RČ   :   ...................................................................  

DIČ  :      ............................................                 Daňový kód pokladnice: .......................................  

  

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

  

Telef. kontakt :       ....................................................  

  

Na trhovom mieste : *  

  

l. Trhovisko Ružový háj  

2. Žitnoostrovský jarmok  

3. Vianočný trh  

4. Mestské hody  

5. iné ako verejné priestranstvo vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby inej ako 

mesto 

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

právnickej osoby inej ako mesto 

7. verejné priestranstvo s ambulantným predajom  

8. iné : **  

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

  

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

8. a len hodiace sa :  

  

  

            
  

            
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
Odtlačok prezentačnej pečiatky

     



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     :    od    ..........................................       do      .............................................   hod.  

  

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:  .......................................................................  

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

  

*     hodiace sa zakrúžkovať  

**   uviesť konkrétne trhové miesto  
  

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Podpísaním tejto žiadosti súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 

prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00305383, pre účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste a na uskutočňovanie iných úkonov 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. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so 

spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je 

požiadavkou potrebnou na vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Som si 

vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva 

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných 

údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve 

namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie 

konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom 

sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári 

a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný/á o kontaktných údajoch na zodpovedné 

osoby prevádzkovateľa. 

PRÍLOHA:   

  

1. Kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov / výpis z obchodného registra, živnostenský list. 

2. 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.  

3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané 

v primeranom množstve alebo sú vlastné ľudovoumelecké výrobky.  



4. 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./ . 

5. Vyjadrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.  

6. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva . 

7. Fotokópia 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.   

 

*     hodiace sa zakrúžkovať  

 

 

 

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

podpis a pečiatka  

 

  


