Obec Sikenica
Obecný úrad Sikenica
Veľký Pesek 232
937 01 Sikenica
Vec : Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb / na
zriadenie trhového miesta
Meno a priezvisko fyzickej osoby/
Obchodné meno právnickej osoby: ____________________________________________________
Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/
Sídlo právnickej osoby: _____________________________________________________________
Dátum narodenia/IČO: _____________________________ DIČ: ___________________________
DKP (daňový kód pokladnice): _______________________________________________________
Kontakt (tel., e-mail): _______________________________________________________________
Predávaný sortiment : ______________________________________________________________
Trhové miesto:_____________________________________________________________________
Výmera: __________________________________________________________________________
Na obdobie: _______________________________________________________________________

□

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov1
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi Obci
Sikenica podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely evidencie a vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho písomného odvolania. Tento
súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §
22 až § 28 citovaného zákona.

V __________________, dňa _____________
_______________________
(podpis)
Prílohy:

Fotokópia podnikateľského oprávnenia (výpis zo ŽR, výpis z OP a pod.)
Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín).
Fotokópia daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, kde je zaznamenané DKP alebo
Čestné vyhlásenie podľa ktorého žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.
Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo ide o lesné plodiny (§ 10 písm. b) zák č. 178/1998 Z.z. vznp).
Potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme pôdy (§ 10 písm. b) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (§ 10 písm. d) zák č.
178/1998 Z.z. vznp)
Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov (§ 10 písm. c) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)
1

Vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

