								Obecný úrad v Šiveticiach
								Šivetice 91
								049 14  Šivetice 


VEC
Žiadosť o povolenie predaja/poskytovania služieb na trhovom mieste v Šiveticiach

FYZICKÁ OSOBA OPRÁVNENÁ NA PODNIKANIE


Meno:			…....................................... Priezvisko: …..................................................

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

IČO:			….......................................................

Bydlisko:		Ulica............................................ číslo súpisné/orientačné.............../...........
			
			obec..................................................................... PSČ .................................

Obchodné meno:	…...................................................................................................................

Kontakt:		Telefón č...................................... E-mail: ....................................................


PRÁVNICKÁ OSOBA

Obchodné meno:	…..................................................................................................................

Sídlo:			Ulica........................................... číslo súpisné/orientačné .............../..........
			
			obec................................................................... PSČ....................................

IČO:			…....................................................  DIČ: …................................................

Kontakt:		Telefón č.......................................E-mail:.....................................................

Konateľ (meno, priezvisko, bydlisko): ….........................................................................................

…........................................................................................................................................................

ž i a d a m

	Obec Šivetice  o povolenie predaja / poskytovania služieb * v roku ….................... na trhovom mieste v Šiveticiach ;

 verejné priestranstvo (parkovisko) pri obecnom úrade 
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	na trhovom mieste budem predávať/budem poskytovať služby (napíšte sortiment predaja, druh poskytovanej služby) …...................................................................................


…........................................................................................................................................................



V …........................ dňa ................................			…......................................
								     podpis, pečiatka

* nehodiace prečiarknite


Povinné prílohy (bez ktorých nie je možné povolenie vydať) :  

1. Fotokópia oprávnenia na podnikateľskú činnosť (doklad sa nevyžaduje pri predaji prebytkov z vlasnej pestovateľskej a chovateľskej produkcie, pri predaji lesných plodov, čečiny a pri predaji vlastných použitých výrobkov).
    2. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU  z knihy elektronickej
registračnej pokladnice (ERP) alebo ČESTNÉ PREHLÁSENIE s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že nie ste povinná/ý pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach používať  ERP.

Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšné výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti k žiadosti priložia:
	Doklad o vlastníctve alebo nájme pozemku, na ktorom boli plodiny vypestované.
	Čestné prehlásenie o tom, že výrobky, ktoré predávate pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie.

Pri predaji včelieho medu, mlieka a vajec určených na ľudskú spotrebu platný doklad príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii činnosti na predaj medu, mlieka alebo vajec.
Fyzické osoby predávajúce lesné plody alebo čečinu k žiadosti priložia:
	Doklad o ich nadobudnutí.
Fyzické osoby predávajúce liečivé rastliny k žiadosti priložia:

	Osvedčenie o znalosti liečivých rastlín (predávať je možné len tie druhy, ktoré sú v tomto osvedčení uvedené).


Poznámka:
Tlačivo Čestné prehlásenie nájdete na www.sivetice.sk" www.sivetice.sk  -> Tlačivá 
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