ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Kráľovský Chlmec

Názov trhového miesta: .............................................................................................................................
Meno, priezvisko/ obchodné meno: ...........................................................................................................
Dátum narodenia – fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie: …........................................................
IČO – fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba:...........................................................
Trvalé bydlisko/miesto podnikania:............................................................................................................
Prehlasujem na svoju česť, že podľa ustanovenia zákona NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nie som
povinný (á) na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste používať elektronickú
registračnú pokladnicu podľa:

a) § 1 ods. 2) - nie som podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka*
b) § 2 písm. j) - neposkytuje službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.*
c) § 3 ods. 2) písm. a) zákona – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru*
d) § 3 ods. 2) písm. b) zákona - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby
Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestných následkov, ktoré ma môžu
postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

V Kráľovskom Chlmci, dňa .....................

.............................................
vlastnoručný podpis

*aktuálne zakrúžkujte

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení dávam Mestu
Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619 súhlas, aby moje údaje boli použité pri postupoch vyžadovaných
zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, aby moje osobné údaje boli
poskytnuté na ďalšie spracovanie iným verejným inštitúciám ako Finančné riaditeľstvo SR a iné. Tento
súhlas dávam do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu
Kráľovský Chlmec.

.............................................
vlastnoručný podpis

