
 

Informácie  pre  záujemcov  o  predaj  alebo poskytovanie služby  
na  Zlatomoraveckom  jarmoku  2015 

 

Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou mesta oznamuje   
záujemcom   o predaj alebo poskytovanie služby na  Zlatomoraveckom jarmoku 2015,  že 
uvedený jarmok   sa uskutoční  v  dňoch   25.09.2015 (piatok od 900 hod. do 1800 hod.)  -  
26.09.2015 (sobota  od 800 hod. do 1700 hod.)  v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie 
Andreja Hlinku, Župná ul.,  Ul. Janka Kráľa,  Migazziho ul., Ul. Sama Chalúpku). 

Prihlášky  na  jarmok  sú   dostupné  v  priložených  súboroch a predajcovia sú 
povinní  ich  v  zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísané v 
listinnej podobe (t. j. poslať poštou),  inak  sa  považujú  za  nedoručené! 

V prípade, že  má predajca alebo poskytovateľ služby  záujem zúčastniť sa uvedenej akcie,  
je  povinný  včas a správne vyplnenú prihlášku vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle 
príslušného zákona  a  VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2012 Trhový poriadok pre príležitostné 
trhy do  15. júna 2015. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne 
nebudú akceptované! 

Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ  Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce. 

        Predávajúci  alebo poskytovateľ služby je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, 
preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky 
sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta 
bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov. 

 

U P O Z O R N E N I E 

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela 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, podľa ktorej je predávajúci povinný k žiadosti doložiť nasledovné doklady: 

1.    živnostenský    list   alebo    výpis    z    obchodného  registra    alebo   Osvedčenie   
       o    zápise   do  evidencie   SHR   podľa  formy  podnikania, 
 
2.    doklad      potvrdzujúci      vlastníctvo     alebo   prenájom     pôdy    –    pri   predaji    
       poľnohospodárskych   prebytkov, 

 
3.    Čestné    vyhlásenie,     že    všetky    predávané   výrobky   pochádzajú   z  vlastnej    

pestovateľskej  alebo  chovateľskej činnosti  alebo  ide o lesné plodiny - pri   
predaji   poľnohospodárskych   prebytkov, 

 
4.    fotokópiu    strany     ZÁZNAMY     DAŇOVÉHO    ÚRADU    z   knihy   elektronickej   
       registračnej  pokladnice o  pridelení  jej  daňového kódu, alebo Čestné         

vyhlásenie, že predajca nie je povinný používať ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o 
používaní ERP), 

 
5.    rozhodnutie  RÚVZ   pri   predaji  potravinárskych výrobkov, 
 
6.    osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb,  
 
7.    súhlas   s    použitím     osobných    údajov  v zmysle  § 11  zákona č. 122/2013 Z. z.  
       o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 
 
 
Ak predávajúci  požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá! 
 
V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, 
je potrebné doložiť fotokópiu z  každej knihy elektronickej registračnej pokladnice. 

Čestné vyhlásenia sú dostupné v priložených súboroch. 

Záujemca o predaj alebo poskytovanie služby na  Zlatomoraveckom jarmoku 2015  uvedie  
aj požiadavku na pripojenie na elektrickú sieť (platí pre predajcov občerstvenia alebo 
pochutín a pri predvádzaní remeselnej výroby): 

-  230 V    áno / nie,   prípadne  400 V áno  /  nie  (z dôvodu obmedzených kapacít) 

Záujemca o predaj alebo poskytovanie služby na  Zlatomoraveckom jarmoku 2015  uvedie  
aj požiadavku na pripojenie na  vodovodnú sieť  (platí pre predajcov občerstvenia alebo 
pochutín:  

- áno  /  nie    (z dôvodu obmedzených kapacít) 

 

        

Kontakt: 

Tel.:      037/69 239 28, 037/69 239 22,  mobil: 0904 681 343 

e-mail:  kmet@zlatemoravce.eu, jana.meskova@zlatemoravce.eu,  

 

 

ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  ZLATOMORAVECKÉHO  JARMOKU 2015 

  SA  TEŠÍ  NA  VAŠU  ÚČASŤ  

 

 

 

 


