
    
 

Prihláška na Nemšovský jarmok 2023 
Podľa  zákona  č. 178/1998 Z. z. Zákon 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 a VZN č.10/2022 sa 
záväzne prihlasujem  na  

Nemšovský jarmok 2022, ktorý sa uskutoční dňa 11.08 -12.08.2023.             
Prihlášky je potrebné doručiť do 21. 07. 2023. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú môcť byť zaradené do zoznamu 
uchádzačov na NJ  2023, resp. žiadatelia môžu byť evidovaní ako náhradníci. 
 
 
Meno a priezvisko:.............................................................................................................................................................. 
 
Adresa:............................................................................................................................................................................... 
 
Sortiment tovaru, remeslo:................................................................................................................................................. 
 
Máte svoj stánok /rozmer/ max.dĺžka stánku 6m:............................................................................................................ 
 
Právnické osoby uvádzajú DIČ, IČO .............................................................................................................................. 
 
DKP(daňový kód pokladne):............................................................................................................................................ 
 
REMESELNÍCI BEZ ŽIVNOSTI uvádzajú dátum narodenia:.......................................................................................... 
 
Remeselník: Čestne prehlasujem, že sortiment je moja vlastná výroba. Podpis...................................................... 
 
Čestne prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. Podpis...................................................................................... 
 
 
Predajcovia občerstvenia uvádzajú:        elektrika 220V  380V 
 
príkon spolu/kW/  - potrebné uviesť:...................................... 
 
č.tel.:                                             e-mail: 

 

Podmienky účasti 
 
1. Žiadateľ je povinný  doložiť spolu s prihláškou v lehote uvedenej v záhlaví:  
       -  fotokópiu  PLATNÉHO  ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU. 
       -         fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice  – ak     
žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu.  Alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení   osobitného predpisu, podľa 
ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu. 
       -          fotokópia registrácie na Daňovom úrade SR - zahraničný účastník 
       -          fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym      
úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. 

-     podnikateľ v prípade predaja potravín, ovocia, zeleniny, beleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu oznámenie o 
registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  (RVPS). 

       -          Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou. 
       -          Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky) 
       -          fotografiu predajného stánku, resp. sortimentu výrobkov. 
Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na predaj nevydá.  
 
2. Prihlášky je potrebné doručiť do 21.07.2023. Prihlášky doručené po tomto termíne, nebudú zaradené do zoznamu uchádzačov 
na NJ 2023. resp. žiadatelia môžu byť evidovaní ako náhradníci. 
 
3. Prehlasujem, že údaje uvedené v prihláške sú správne a zodpovedám za ich úplnosť a pravdivosť. V prípade akýchkoľvek 
podstatných zmien o uvedených skutočnostiach budem bezodkladne informovať organizátora.  
 
4. Beriem na vedomie, že sortiment tovaru, rozmiestnenie a počet  predajných miest je v kompetencii organizátora podujatia.  

- Ak počet prihlásených žiadateľov o účasť na jarmoku prevýši kapacitné možnosti organizátora, má organizátor právo 
nepovoliť účasť na jarmoku. 

- Usporiadateľ  jarmoku  si  vyhradzuje  právo  výberu  predávajúcich. 
 
Bez doručenia kompletnej prihlášky s prílohami 1. až 3. nebude prihláška akceptovaná ! 
 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa § 11 ods.1 a 4 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšovej, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová použilo 
moje osobné údaje na spracovanie v informačnom systéme MsÚ odo dňa udelenia súhlasu v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za 
účelom vybavenia žiadosti. Mesto Nemšová, Mestský úrad v Nemšovej sa zároveň zaväzuje v zmysle  §6 ods. 1 písm. h) zákona č. 
122/2013 Z.z. zlikvidovať osobné  údaje, ak účel ich spracovania skončil v zmysle Registratúrneho poriadku. 

 
V ................................................................, dňa..........................20..................                             Podpis................................  

      
 

Informácie: Ing. Renáta Slotiková,  0918 876 695 zivotne@nemsova.sk  

mailto:zivotne@nemsova.sk


 
 
 
 

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014 

 
Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o 
používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 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.  
 
Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1  zákona č. 178/1998 Z.z.: 
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY 
DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie 
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení 
osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú 
registračnú pokladnicu.  
Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 
„4a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“ 
 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať 
elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia: 
 
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
*§ 2 písm. j)  - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1  k zákonu, 
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom 
v tomto ustanovení,   
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby 
(napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, doložiť kópiu ZŤP Preukazu). 
 
*/ nehodiace sa prečiarknite 
 
 
V Nemšovej, dňa ............................ 
 
 
.............................................................. ........................................ 
 meno, priezvisko (čitateľne) podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Informácie: Ing. Renáta Slotiková,  0918 876 695 zivotne@nemsova.sk  
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Č E ST N É VY H L Á SE N IE 2. 
V zmysle § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb 
 
 

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky pochádzajú z 
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, resp. ide o lesné 
plodiny.   

              
  Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj 

výrobkov z vlastnej pestovateľskej produkcie.  
 
 
 
V..........................................., dňa ................................ 
 
 
..............................................    ................................... 
meno, priezvisko (čitateľne)                                         podpis žiadateľa 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Č E ST N É VY H L Á SE N IE 3. 
V zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že všetky mnou predávané výrobky sú 

originálom diela alebo jeho rozmnoženinou. 
 
Toto čestné vyhlásenie dávam vo veci žiadosti o povolenie na predaj 

ľudovoumeleckých výrobkov, pretože nie som podnikateľom podľa 
obchodného zákonníka. 

 
 
 
 
V.........................................., dňa ............................ 
 
 
 
...........................................                                     ............................ 
meno, priezvisko (čitateľne)    podpis žiadateľa 


