
Žiadateľ:                              
( PO, FO - podnikateľ - Obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ 
FO – Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia) 

  

Mesto Sabinov  
Námestie slobody 57  

          083 01  Sabinov  
  

 V ........................ dňa .............  
  

Vec  

Žiadosť o povolenie  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 
  

  
Na základe § 3 ods. 3 a 4 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 žiadam Mesto Sabinov 
o povolenie  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste nasledovne:  

  
1. druh trhového miesta:  trhovisko*  

tržnica*  

príležitostný trh* 

ambulantný predaj (stánok s dočasným stanovišťom, 

predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v 

pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou)* 

stánok s trvalým stanovišťom* 

 

2. určenie priestoru na trhové miesto:  

   
 

– stánky pridelené organizátorom príležitostných trhov 

(Sabinovský jarmok, Vianočné trhy)* 
 

3. Časové obdobie, na ktoré sa povolenie vydáva: ..........................................................  
Trhové dni: .......................................................................................................................  

Predajný a prevádzkový čas: ..............................................................................................  

Správca trhového miesta: ................................................................................................... 
Čistenie trhového miesta zabezpečí: ....................................................................................  

4. Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb: 

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

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

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

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

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

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

 
 

Pri predaji budeme rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) 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. 

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 



 

 

 
 

 
  
 Prílohy 
- kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a) zákona;  
- 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; 
- 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 osoba podľa § 10 písm. b) zákona; 
- osoba podľa § 10 písm. b) zákona, 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; 
-  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v 
primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c) zákona; 
- 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; 
 
 

  
  

 

 
 

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

      Žiadateľ o povolenie 

 


