Čestné vyhlásenie
na účely oznámenia o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z.z v znení neskorších
predpisov

Meno a priezvisko:........................................................................................................................
Bydlisko:.......................................................................................................................................
Dátum narodenia:........................................č.OP:.........................................................................
Ja, dolupodpísaný/á týmto čestne vyhlasujem, že nie som povinný evidovať tržbu
elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) alebo virtuálnou registračnou
pokladnicou (VRP)

Ustanovenie zákona
č. 289/2008 Z. z.,
podľa ktorého FO nie
je povinná používať
elektronickú
registračnú
pokladnicu na
evidenciu tržieb

□

*§ 1 ods. 2 - žiadateľ nie je podnikateľom podľa § 2
ods. 2 Obchodného zákonníka

□

*§ 2 písm. k) – žiadateľ neposkytuje službu uvedenú
v Prílohe č. 1

□

*§ 3 ods. 2 písm. a) – na tovar, ktorý žiadateľ
predáva sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu
v ERP, VRP

□

*§ 3 ods. 2 písm. b) – na službu, ktorú žiadateľ
poskytuje povinnosť evidovať tržbu v ERP, VRP

*hodiace sa označiť krížikom

□

čestne vyhlasujem, že predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo zo zberu lesných plodín

□ čestne vyhlasujem, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
□ čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky sú moje vlastné použité výrobky
a predávam ich v primeranom množstve
*hodiace sa označiť krížikom
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Miestnemu úradu mestskej časti BratislavaPetržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tomto čestnom vyhlásení, pre účely oznámenia o vydaní povolenia na zriadenie
trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracovaním osobných údajov
platí do doby jeho písomného odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V .............................. dňa.........................
....................................................
vlastnoručný podpis

