.......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-mail

Mesto Snina
Strojárska 2060
069 01 Snina

Vec : Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
Žiadateľ
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................................
Trvalý pobyt:.............................................................................................................................................................
Dátum narodenia:.....................................................................................................................................................

Kontakt:

telefón: ........................................

e-mail:.............................................................................

V zmysle 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 v znení neskorších
predpisov a podľa VZN č. 135/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach žiadam o povolenie na predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb na trhovom mieste na území mesta.
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb .........................................................................................
................................................................................................................................................................................
Miesto predaja .......................................................................................................................................................
Obdobie a čas predaja

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

Veľkosť predajnej plochy ......................................................................................................................................
V stánku s dočasným stanovišťom
V pojazdnej predajni

Na prenosnom predajnom zariadení
Sezónne pred prevádzkou

K žiadosti predložte občiansky preukaz a doložte neoverené fotokópie (pri podávaní žiadosti predložte originály
dokladov resp. overené fotokópie k nahliadnutiu):
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plody,
Čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom sa uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať
pokladnicu,
Potvrdenie o vlastníctve pôdy, prenájme pôdy alebo obdobnom vzťahu k pôde – pri predaji poľnohospodárskych
prebytkov,
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb,
Oznámenie o registrácii na RVPS,
Doklad preukazujúci oprávnenie žiadateľa užívať trhové miesto nachádzajúce sa mimo verejného priestranstva,
resp. pozemku, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.

V .............................., dňa....................

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

Informovanie (osobitný zákon)
Prevádzkovateľ: Strojárska 2060, 069 01 Snina
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Snina
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: ----------Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Snina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Snina
vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať
osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje
spracovávajú.

Práva žiadateľa:
•
•

žiadateľ má právo požadovať od Mesta Snina prístup k jeho osobným údajom a právo
na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku - Úrad na
ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.

