Príloha č. 1
Mesto Topoľčany - Mestský úrad Topoľčany
Odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských
činností a školstva MsÚ
Námestie M. R. Štefánika 1/1
95501 Topoľčany
VEC:ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREDAJ VÝROBKOV NA TRHOVISKU
(podnikateľ, SHR)
Obchodné meno: ....................................................................................................................
Telefonický kontakt:...............................................................................................................
IČO spoločnosti: .......................................................................................................................
Adresa sídla spoločnosti:........................................................................................................
Sortiment predávaných výrobkov: ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
Miesto predaja: .........................................................................................................................
Termín, resp. dni predaja výrobkov: .....................................................................................

V Topoľčanoch, dňa .......................
.........................................................
podpis žiadateľa/pečiatka
Súhlas správcu trhoviska (číslo stánku s trvalým stanovišťom)
................................................................
Prílohy:
1) Fotokópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra)
2) Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie 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
3) Doklad žiadateľa, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo
chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku
4) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti a tieto výrobky sú predávané v primeranom množstve
5) Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov motorového vozidla (prívesu) na
ambulantný predaj, resp. Rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predaj
potravín v prenosnom stánku
6) Potvrdenie o registrácií prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu (na
priamy predaj prvotných produktov) a jej činností v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 2

Žiadateľ:
......................................................................
......................................................................
IČO: .............................................................

Číslo:
Topoľčany, dňa .................

POVOLENIE
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Mesto Topoľčany na základe Vašej žiadosti zo dňa ..........................
SÚHLASÍ
a) so záberom verejného priestranstva v katastrálnom území mesta Topoľčany
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
b) so zriadením trhového miesta
....................................................................................................................................................................
za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaja nasledovného
tovaru – poskytovania nasledovných služieb:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Povolenie platí od: ............................ do: .......................... (dátum a čas)
Pri predaji ste povinní rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákon č. 455/91 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č.178/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v znení neskorších predpisov a zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, VZN č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach (Trhový poriadok). Finančné usporiadanie je riešené samostatne.
V prípade nedodržiavania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec môže uložiť
pokutu podľa §12 ods. 2 zákona č. 178/98 Z .z. v znení neskorších predpisov a toto povolenie zrušiť.

Ing. Peter Baláž
primátor mesta
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