
Príloha podľa ust. § 3 ods. 4  zákona č. 178/1998 Z. z. 

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovisku Dominikánske námestie 

Podpísaný/a (meno a priezvisko):  ...............................................................................................

Trvale bytom: ............................................................................................................................... 

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

týmto čestne vyhlasujem, že  predaj výrobkov nevykonávam dlhšie ako 30 dní v jednom kalendárnom roku a pri  
predaji  výrobkov a poskytovaní  služieb  nie som povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo 
virtuálnu 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: 
 

 že, uvedené produkty (vymenovať) pochádzajú z vlastnej pestovateľskej (chovateľskej) činnosti alebo ide o  
lesné plodiny (žiadateľom je fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny)                                 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………... .

 že,  vlastnú  pestovateľskú  a  chovateľskú  činnosť  vykonávam  na  pozemku  (uviesť)   …………..
……………………………………………………………………………………………………………

 že,  drobné  umelecké  a  drobné  remeselné  diela sú  originálom  diela  alebo  jeho  rozmnoženou  kópiou 
(žiadateľom je  fyzická osoba,  ktorá  je  autorom predávaného výrobku,  ktorý je  originálom diela  alebo jeho 
rozmnoženou kópiou) a predáva ich v primeranom množstve .

  že , všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve,  
ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c), 

Týmto zároveň udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov pre účely vydania rozhodnutia o povolení predaja výrobkov a poskytovania služieb na Dominikánskom námestí v 
Košiciach  vrátane  získavania  osobných  údajov  akoukoľvek  formou  v  hmotnej  alebo  elektronickej  podobe  a  ich 
zaznamenávanie na nosičoch informácií. Súhlas udeľujem  v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, 
údaje  o  bydlisku,  vrátane  e-mailovej  adresy  to  po  dobu  nevyhnutne  potrebnú,  maximálne  však  po  dobu  platnosti 
rozhodnutia o povolení predaja výrobkov a poskytovania služieb na Dominikánskom námestí v Košiciach.

V   Košiciach  dňa .................…..                                                      podpis  ………………….

Ú� daje z OP overil dň� a………………………… povereňý�  zamestňaňec MÚ�  MČ�  KE-Stare�  Mesto ……………………………


