
ŽIADOSŤ
o povolenie na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej  alebo chovateľskej činnosti  na  
trhoviskách

1. Žiadateľ
Meno a priezvisko žiadateľa: ..............................................................................................................

Adresa: ................................................................................... Dátum narodenia : ..............................

Telefónne číslo, príp. e-mail: .................................................................................................................................

2. Miesto predaja:
Žiadam o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
produkcie na:  Trhovisku pri autobusovej stanici v Rožňave
                          Trhovisku na sídlisku JUH v Rožňave

3. Predávaný tovar:
Zo svojich  prebytkov mám záujem odpredať tento sortiment (počiarknúť):

- ovocie zelenina 
- šišky, čečina, výrobky z čečiny, vianočné stromčeky
- kvety, priesady, osivá
- orechy, mak
- čerstvé huby a ostatné lestné plody s dokladom o zmluvnom vzťahu s majiteľov lesa
- včelí med, včelie produkty (doklad o registrácii včelstva)
- iné

4. Termín predaja:
Dátum predaja, obdobie (max.30x ročne)   od – do:

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

5. Čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej 
pestovateľskej,resp. chovateľskej činnosti.

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a doložené doklady sú vierohodné.

Dátum: ....................... .......................

podpis žiadateľa

Prílohy:
- Potvrdenie  o tom, že predávajúci je vlastníkom, nájomcom,( alebo má obdobný právny vzťah)    
  pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo zber 
  lesných plodov (aktuálna kópia listu vlastníctva pôdy ,nie starší ako 3mesiace), resp. potvrdenie obce o   
  vlastníctve pôdy..
 -pri predaji lesných plodov (potvrdenie príslušného správcu lesov)
 -potvrdenie o splnení si daňových povinností v meste Rožňava:
  Finančný odbor potvrdzuje, že žiadateľ :  - má splnené daňové povinnosti

                                            - nemá splnené daňové povinnosti                                               



ČESTNÉ  VYHLÁSENIE

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 
v meste Rožňava 

Podpísaný /–á/ (meno a priezvisko) : ......................................................................................... , 

adresa trvalého  bydliska : ..........................................................................................................,

dátum narodenia : .......................................................................................................................

týmto  čestne  vyhlasujem,  že  pri  predaji  výrobkov  a poskytovaní  služieb  nie  som  povinný 
používať  elektronickú  registračnú  pokladnicu v súlade  so  zákonom  č.  289/2008  Z.z. 
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR  č. 511/1992 
Zb.   o správe  daní  a poplatkov  a o zmenách  v sústave  územných  finančných  orgánov  v znení 
neskorších predpisov, podľa jeho nasledovných ustanovení:

*  ust. § 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*  ust. § 2 písm. j) – nejde o službu uvedenú v Prílohe č. 1,
*  ust. § 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru  
                                            uvedeného v Prílohe č. 2,
*  ust. § 3 ods. 2 písm. b)  – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované 
                                             služby uvedené v Prílohe č. 2.

Dátum: ..................................          Vlastnoručný podpis: ..........................................................

* nehodiace sa škrtnite

                                                                                                                   


