OBEC ŠOPORŇA
925 52 ŠOPORŇA 1179
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Informácia pre žiadateľov o povolenie predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach, počas
Hodových slávností v dňoch od 8. – 10. 8. 2014
V prípade záujmu o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste počas hodových slávností v obci Šoporňa v dňoch 8. - 10.8.
2014 Vás žiadame predložiť žiadosť s potrebnými prílohami najneskôr v termíne do 25.7. 2014. Žiadosť
môžete zaslať písomne na adresu: Obec Šoporňa, č. 1179, 925 52 Šoporňa, e-mailom na
podatelna@soporna.sk, alebo osobne na Obecnom úrade v Šoporni na podateľni č. d. 11. Vydané
povolenie si môžete prevziať iba osobne na Obecnom úrade v Šoporni – podateľňa č. d. 11. V deň
prevzatia povolenia je zároveň potrebné zaplatiť poplatok za trhové miesto podľa platného VZN č.
3/2011.
Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. , ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára
2014, obec vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhom mieste, ak predávajúci pri podaní žiadosti o vydanie povolenia predloží :
- fotokópiu živnostenského listu ( výpis z obch. registra)
-

preukaz člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu, osvedčenie samostatne
hospodáriaceho roľníka

-

fotokópiu strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.

Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením
príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu ( vzor v prílohe).
Ak predávajúci nepredloží požadované doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta na
predaj nevydá a predávajúci bude z obecného pozemku vykázaný!
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