Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností

Žiadosť o vydanie povolenia
na predaj výrobkov na trhovom mieste
(fyzické osoby - § 10 písm. b), c) a d) zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Žiadateľ
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................
Trvalý pobyt: ............................................................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................................................................
Telefónny kontakt, e-mail: ......................................................................................................................
Miesto predaja (ulica, parcelné číslo pozemku, kde sa nachádza trhovisko, tržnica, príležitostný trh
alebo ambulantný predaj): .....................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov: .................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Obdobie predaja výrobkov: ...........................................................................................................
( napr. 30 dní v roku 20..)

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Miestnemu úradu mestskej časti BratislavaPetržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste, pre účely
spracovania v informačnom systéme Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Súhlas so spracovaním osobných
údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V .......................................... dňa .....................
..........................................
podpis
Príloha:
a)

b)

Žiadateľ podľa § 10 písm. b), v prípade, že nie je vlastníkom pozemku preukáže, že je nájomcom
pozemku, alebo má obdobný právny vzťah k takémuto pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je povinný používať pokladnicu e kasa klient (virtuálna registračná
pokladnica „VRP“ alebo on line registračná pokladnica „ORP“), a že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo jeho drobnej chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné
plody; že všetky predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou; že všetky ním
predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve

