
Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce 

č. 2/2014 zo dňa 25.09.2014 

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  

v obci Matiašovce 
 

Obec Matiašovce v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom NR SR 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 vydáva pre územie obce Matiašovce toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len „VZN“). 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto VZN podrobnejšie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území obce Matiašovce, bližšie sa stanovuje okruh predaja výrobkov 

a druhov poskytovaných služieb a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto 

VZN a platnej právnej úpravy.  

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1) Pre účely tohto VZN sa rozumie: 

a) trhové miesto - nekryté verejné priestranstvo obce, vyhradené pre sústredený pravidelný 

celoročný a sezónny predaj výrobkov a vykonávanie služieb a ambulantným predajom, 

b) ambulantný predaj - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zaradeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou. 

2) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 

predpisov.  

 

§ 3 

Zriadenie trhových miest v obci 

 

1) Obec Matiašovce zriaďuje na ambulantný predaj na verejnom priestranstve nasledujúce 

trhové miesta: 

a) verejné priestranstvo – parkovisko pri Obecnom úrade na parcele KN-C č. 279/1, 

vedenej na LV č. 1. 

b) verejné priestranstvo – parkovisko pred kultúrnym domom na ul. Potok                        

na parcele KN-C č. 746/1, vedenej na LV č. 1. 

2) Správcom trhových miest s ambulantným predajom je Obec Matiašovce, so sídlom Hlavná 

74/43, 05904 Matiašovce.  

 

§ 4 

Prevádzkové ustanovenia 

 

1) Obec Matiašovce určuje na trhových miestach trhové dni a predajný čas: 

a) trhové dni – pondelok až piatok, 

b) predajný čas – od 8,00 hod. do 16,00 hod., 



c) dni pracovného pokoja a mimo stanovený prevádzkový čas – vo výnimočných 

prípadoch od  8,00 hod. do 12,00 hod. (za podmienky, že potrebné písomnosti a poplatok 

je predávajúci povinný zabezpečiť minimálne 2 dni pred samotným predajom 

počas pracovnej doby správcu trhových miest). 

2) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydá obec 

Matiašovce vopred. 

3) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na 

základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

osobe, ktorá sa preukáže splnením podmienok, že sa jedná o: 

a) fyzickú osobu a právnickú osobu oprávnenú na podnikanie podľa osobitných predpisov 

a predloží kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 

b) fyzickú osobu predávajúcu rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a predloží čestné vyhlásenie o tom, že všetky 

predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 

alebo ide o lesné plodiny a preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje 

vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku, 

alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na 

uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku, 

c) fyzickú osobu predávajúcu vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou a predloží čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky predávané v primeranom množstve. 

4) Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste je aj: 

 a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa 

taký doklady vyžaduje, 

b) fotokópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením 

ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Tento doklad je obec povinná 

uchovávať 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. 

5) Po overení predložených dokladov a zaplatení poplatku za trhové miesto Obec Matiašovce 

vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a o tomto  

povolení bude obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne  informovať Finančné 

riaditeľstvo SR na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo  

SR  zverejní  na  svojom  webovom  sídle a v prípade predaja potravinových výrobkov bude 

bezodkladne telefonicky informovať príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. 

6) Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 

ak predávajúci opakovane alebo hrubo poruší povinnosti podľa §3 ods. 10 zákona 178/1998 

Z.z. alebo osobitných predpisov. 

 

§ 5 

Ambulantný predaj, obmedzenia predaja výrobkov,  

zákaz predaja niektorých výrobkov, druhy poskytovaných služieb 

 

1) Na trhových miestach sa ambulantne môžu predávať tieto výrobky za nižšie uvedených 

podmienok: 

a) knihy, periodická tlač, originály audiovizuálnych diel alebo iných diel,  

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky, 



c) spotrebné výrobky, 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

e) balená zmrzlina, 

f) ovocie a zelenina,  

g) kvetiny, 

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 

i) potraviny, a to: 

 vajcia   

- označené slepačie vajcia pochádzajúce od právnických alebo fyzických osôb, 

ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na ich produkciu, 
- neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky za 

podmienok, že pochádzajú z vlastného chovu, počet predávaných vajec 

nepresahuje 200 ks za deň, vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky.  

- v období od 15. apríla do 15. októbra, kedy  nie  je  možné  zabezpečiť  

požadované  teploty  na  skladovanie  a manipuláciu s vajcami v rozmedzí 5 - 

10 stupňov C je možný predaj iba z chladiacich boxov, predaj bez chladiacich 

zariadení je možný len do 8,00 hod. 

 mäso a mäsové výrobky - čerstvé výsekové mäso a mäsové výrobky voľne 

alebo vákuovo balené z pojazdnej predajne a za podmienok uvedených v 

rozhodnutí RÚVZ. 

 včelí med - predávaný len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta 
pôvodu, musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do 

zdravotne nezávadných obalov (obaly musia  byť  označené  výrobcom,  

názvom  medu,  hmotnosťou,  dátumom  plnenia  obalov a dobou 

použiteľnosti). 

 huby za podmienky predloženia osvedčenia o odbornej spôsobilosti o znalosti 
húb. 

 všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ atď.) sa môžu 

predávať za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba 

botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké 

ochorenie sa rastlina môže použiť. 

 Spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky za predpokladu, že sú hygienicky 
nezávadné. 

j) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky a športové 

potreby. 

2) Na trhovom mieste sa môžu predávať potravinárske výrobky rastlinného a živočíšneho 

pôvodu len v prípade, že predajca má pojazdnú predajňu alebo osobitný stánok na takýto 

predaj s prísunom teplej a studenej vody s dodržiavaním teplotného režimu uvedeného na 

etikete výrobkov.  

3) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky a športové potreby 

sa môžu predávať len na  trhovom  mieste v pojazdných predajniach a na akciách 

usporiadaných obcou. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené 

s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. 

4) Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby: 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

c) oprava dáždnikov, 

d) oprava a čistenie obuvi,  

e) kľúčové služby,  



f) služby (napr. čistenie peria a pod., ktoré schváli starosta obce). 

5) Na trhovom mieste sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo,  

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,  

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje (zákaz sa nevzťahuje na 

predaj liehovín a destilátov na príležitostných akciách usporiadaných obcou), 

f) jedy, omamné a psychotropné látky,  

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 

živočíchov, 

j) živé zvieratá (zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a 

drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a 

združeniami chovateľov zvierať na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy), 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 

6) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila, je 

zakázaný. 

 

§ 6 

Povinnosti a práva správcu trhoviska 

 

1) Správca trhového miesta je povinný: 

a) zverejniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a upozorniť naň predávajúceho, 

b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a 

poskytovaní služieb, 

c) zabezpečiť nádoby na komunálny odpad na dočasné uskladnenie odpadu, 

d) zabezpečiť čistenie trhového miesta, 

e) sprístupniť sociálne zariadenie v budove obecného úradu, 

f) spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, 

g) prideľovať predávajúcim trhové miesto za stanovený poplatok. 

2) Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie  na  

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 

d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a 

po  ich skončení, 

e) dodržiavanie trhového poriadku, 

f) označenie predajného stánku, 

g) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou. 

2) Pri  predaji  húb  správca  trhového  miesta  kontroluje  osvedčenie  o odbornej  

spôsobilosti predávajúceho. Správca bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci 

nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je 

zakázaný. 



3) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj 

vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj 

rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti alebo lestných plodín fyzickými osobami. V takomto prípade je fyzická osoba 

povinná predložiť správcovi trhového miesta potvrdenia o vlastníctve poľnohospodárskej 

pôdy a zamerania poľnohospodárskej výroby vydané obecným úradom v mieste bydliska. 

  

§ 7 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 
 

1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie menom, priezviskom miestom trvalého bydliska, u 

právnických osôb obchodným menom a sídlom, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhového miesta, 

c) zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja, 

d) predávať tovar a poskytovať služby len na predajnom mieste uvedenom v § 5 ods. 1 až 4  

tohto VZN, 

e) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 

f) udržiavať  trhové  miesto  v čistote,  po  skončení  predaja  zanechať  trhové  miesto v 

čistote a poriadku,  

g) predávajúci nesmie svojím počínaním ani iným spôsobom počas predaja negatívne 

ovplyvňovať svoje okolie, 

h) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

i) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia, 

j) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu, 

k) na  požiadanie  kontrolného  orgánu  poskytnúť  vzorku  predávaného  výrobku  na  

kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti vážení tovaru. 

2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhovému miesta s 

ambulantným predajom a orgánu dozoru: 

a) doklad  o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za trhové 

miesto, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

3) Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny sú povinné poskytnúť orgánom dozoru na ich 

požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že  predávané výrobky 

pochádza z inej  ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

 

§ 8 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1) Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Zb. o vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú 

Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín (ak ide o predaj potravín) a 

obec. 



2) Obec uloží pokutu do 17.000,00 € fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, 

ktorá: 

a) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá 

predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené 

obcou na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v tržniciach, na 

trhoviskách, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred 

prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených 

miest, 

b) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a mimo obce. 

3) Výnos pokút uložených obcou je príjmom obce. 

4) Obec opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste fyzickej osobe alebo právnickej osobe ktorá bez povolenia predáva výrobky alebo 

poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových 

miestach podľa § 7 tohto VZN. Opatrenie oznámi obec porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom 

na mieste písomný záznam, ktorý sa  odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením 

nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. 

Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo 

dňa ich doručenia starosta. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné. 

5) Obec zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste uložený 

opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky. 

6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie 

povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 

7) Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa 

osobitných predpisov. 

8) Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní. 

 

§ 9 

Priestupky 

 

1) Priestupku podľa zákona 178/1998 Z.z. sa dopustí fyzická osoba, ktorá: 

a) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, 

b) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené 

obcou na predaj, 

c) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v tržniciach, trhoviskách, v stánkoch s 

trvalým  stanovišťom,  na  príležitostných  trhoch,  pred  prevádzkarňou  jej 

prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest. 

2) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec a za tieto priestupky sa uloží pokuta do 8 000 

€. 

3) Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu obce. 

4) Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

 

§10 

Súčinnosť 

 

Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický 

odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa zákona 178/1998 Z.z., alebo ak 

sa taký odpor alebo prekážky očakávajú,  môžu  zamestnanci  orgánov  dozoru  požiadať  pri  

plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor Slovenskej republiky. 

 

 



§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto VZN č. 1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci 

Matiašovce ruší v plnom rozsahu VZN Trhové miesto schválené Obecným zastupiteľstvom 

uznesením č. 11/2009 zo dňa 14.12.2009. 

2) Toto VZN č. 2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci 

Matiašovce bolo preštudované Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v 

Poprade dňa 30.09.2015 a konštatuje, že sú v ňom zahrnuté požiadavky v zmysle platnej 

legislatívy a nemá voči nemu výhrady. 

3) Toto VZN č. 2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci 

Matiašovce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce dňa 05.11.2015 

a nadobúda účinnosť od 01.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Marián Štefaňák v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Žiadateľ: ..................................................................................................................................... 
 

Bydlisko (sídlo): ..........................................................................................................................  
 

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

DIČ ( právnická osoba )       …......................................................................... 

Dátum narodenia (fyzická osoba)                    …......................................................................... 

Kontakt: telefónne číslo, príp. e-mail              .…......................................................................... 

Obec Matiašovce 

Hlavná 74/43 

059 04 Matiašovce 
 

V Matiašovciach, dňa .…............. 

 

VEC 

Žiadosť o povolenie predaja na trhovom mieste – verejnom priestranstve 
 

 

V zmysle zákona 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 žiadam o vydanie povolenia na 

predaj na trhovom mieste:  

a) verejné priestranstvo – parkovisko pri Obecnom úrade na parcele KN-C č. 279/1, 

vedenej na LV č. 1
* 

b) verejné priestranstvo – parkovisko pred kultúrnym domom na ul. Potok                        

na parcele KN-C č. 746/1, vedenej na LV č. 1
* 

 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: (uvedených v §5 VZN) 
 

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

 

na dobu od …...................................................... do .................................................................... 

 

 

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

podpis žiadateľa 

 

Prílohy: 

 fotokópiu živnostenského listu/výpis z obchodného registra – podnikatelia 

 potvrdenie obce o vlastníctve pôdy, resp. záhrady  
 preukaz člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu, osvedčenie SHR 

 fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej 

registračnej pokladnice alebo Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného 

predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

používať registračnú pokladnicu  

 

*/ nehodiace sa prečiarknite 



Príloha č. 2 

 

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). 

  

*/ nehodiace sa prečiarknite 

  

 

 

V Matiašovciach, dňa ............................ 

  

 

..............................................................                                 ........................................ 

     meno, priezvisko (čitateľne)                                                      podpis žiadateľa 

  


