
MESTSKÁ ČASŤ BRÁT]íSLAVA-KARLOVA VES

Nái'nestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Čestné vyhlásenie
k žíadosti o ?vydanie povolenia na predaj výíobkov a poskytovaníe

siužieb na trhovom mieste

Podpísaiiý/a (merio a priezvisko): ..............................................................................................,

Trvale bytoi'n:

Dátumnarodenia: ...............................................................-.-...-------------=-=---

ýrnto čestne vyhiasujem, že pri predaji výrobkov aposkytovaní služieb nie som povitíí'iý používat'
e!ektronickú registraěnú pokladnieu alebo virtuáinu registračnú pok!adínieu vsúlade so zákoncin č.
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmeiie a doplnení zákona SNR č. 51 l / 1992
Zb. ospráve daní apoplatkov aozmeiiách vsústave územných finančných orgánov vznení iie.skoršícii
predpisov, podl'ajel?io nasledovnýcli cistanovení:

[? ust. § ! ods. 2 - nie soín podnikatel'oi'n podl'a § 2 ods. 2 0bchodiiého zákoimíka,

0 ust. 83 2 pfsin. k) - nejde o službu ?ivedenú v Prílo)ie č. ! zákona,

0 ast. § 3 ods. 2 písí'n. a) - poviímost' evid.ovat' tržbu sa nevzt'ahuje na predaj tovaru ?ivedeného v Prílolie č. 2
zákona (napr. i'ía predaj tovaru občani'ni s t'ažkým zdravotným postilinutím),

@ ust. § 3 ods. 2 pfsm. b) - povinnosť evidovat' tžbu sa nevzt'ahu.je na poskytovaiié služby uvedené v Pri!ohe
č. 2 zákona (ríapr. služby poskytovaiié občani'ni s t'ažkýi'n zdravotnýn'i postiřumtím)

Týmo zároven uderujein sz2hlas So spracovaním mqjich osobných Majov poskytnulých podi'a zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných i2dajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tžčely vydania povolenia
na zriadenie trhov«:ho miesta a na predaj výrokov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

V dňa

(podpis)

Zákon ě. 289/2008 Z. z. o používaní e!ektronickej registračnej pokladniee a o zmene a doplnení zákona
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zníenách v sústave úzen'inýeh finanč'nýeh orgánov
v znení neskorších predpisov:
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Ostati'ié rezervačné služby a súvisiace čiiinosti
Súkroi'niié bezpečnostné služby
Siiižby spojené s prevádzkovaiiíi'n bezpečnostných systéinov
Pátracie služby
Činnosti nemoeníc
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Čiimosti špeciáínej -lekárske?j -p'raxe
Zubná lekárska prax
Ostatná zdravotná starostlivost'

Prevádzka špoitových zariaderrí
Činiiosti športových klubov
Fitiiescentrá

Činnosti luiiaparkov a zábavných paí'kov
Oprava počítačov a periféi-i'iyeh zariadení
Oprava koiminikačnýeli zariadení
Opi'ava spotrebnej eiektroniky
Oprava domácich zai'iadeiíí a zariadem pre dom a záhradu
Oprava ob?ivi a koženého tovaru
Oprava nábytku a domácich zariadeiií
Oprava hodm, ťiodiiiiek a šperkov
Oprava inýe)i osoliných poh'ieb a potrieb pre doiiiácnosti
Pranie achemické čistenie textilných akožušinových výrobkov okrem požičiavai'iia bielizne,
pracovných odevov, vecí súvisiacieh s p+'áčovňo?i, dodávky plienok a poskytovaiiia praeích a čistiacich
si?ižieb u zákaznílí.a

Kaderi'iícke a kozmetické služby
Pohíaebiié a súvisiace služby
Služby týkajúce Sa te!esnej pohody
Ostatné osobné siužby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovatel'ských sl?ižbách dornácich zviei-at, pri
čiiinosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobnýcli kancelárií a pri činnosti štúdií poskytu?júcich
tetovaiiie a piercing
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Príloha ě. 2 - POVINNOSŤ EVIDOVAŤ TRŽBU SA NEVZŤAHUJE NA

a) predaj
l . cenín, cestovných lístkov i'nestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tiače,
2. mineí z drahýeh kovov, pam»tných bankoviek, paništnýeh mineí, zLíeratel'skýeh inincí, hárkov
bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bani<oviek a mincí, ktoré boli stiaimuté z peňažného obehu a
stratili status zákonnélio platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v
bankáeli, v pobočkách zal'iraiiičných bánk a na numizinatických burzácli.
3. poštovýcli cenín na f'ilatelistických burzácl'i,
4. tovaríi prostredníctvorn predajiiých automatov,
5: tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvísiaceho s poskytovaníín poštových služieb,
7. tovaru súvisiaceho s poskytovai'iíin doplnkových služieb vo vozidlách železiiičnej dopravy a autobusovej
dopravy, v leteckej doprave a vodnej dopi'ave,
8. tovaru občanrni s t'ažkým zdravotným postihnutím,
9. živých zvierat okreí'n akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, inorčiat a
iných h!odavcov,
!0. tovaru predávaného vo vysokohorských zariaďeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú siet' a verejm:i
rozvodnú siet' elektrickej energie,
I1. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b) služby poskytované
1. oběanmi s t'ažkým zdravotnýi'n postihnutíín,
2. vo vysokohorských zaríadeniach, ktoré sú bez napojenia na cesti'iťi siet' a vere.jriú rozvodnú siet' elektriel=,e.j
energie,
3. v ráínci praktiekého vyučovania žiakov,
4. prostredníctvom predajiiých automatov.
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§ 2 Podnikanie (podl'a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník):

(2) Podnikateí'om podl'a tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnoi'n registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenskébo oprávneiiia,
c) osoba, ktorá podniká na zákíade iného iiež živnostenského oprávnenia podra osobitných predpisov,
d) ťyzická osoba, ktorá vykonáva pol'nohospodársku výrobu aje zapísaná do evidencie podl'a osobitiiého

predpisu.

?

Príloha č. l - SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVíDENClE TRŽIEB
V ELEK'TRONICKEJ REGíSTRAČNEJ POK?LADNlCŇ ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNE.J
POKLADNICI
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Oprava a údržba motorových vozidiel
Predaj, údížba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
Taxislužba

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., ato len pri prevádzke lanoviek, pozeinných lanoviek,
iyžiarskych vlekov, ak nie sú súčast'ou mestských, prímestskýcli alebo verkomestských prepravných
systémov
Vedl'ajšie činnosti v pozeinnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacícli priestorov
Hotelové a podobné ubytovanie
Turistické a iné krátkodobé ubytovaiiie
Autokei'npingy, táboriská a iniesta pre karaváiiy
Ostatné ubytovanie
Reštauračné čimiosti a mobilný predaj jedál
Dodávka jedál
Ostatné jedá!eiiské služby
Služby pohostinstiev
Životné prostredie
Neživotné prostredie
Právne či+inosti

Účtovnícke a audítorské činnosti , vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Veďenie firiem

Síužby v oblasti styku a komunikácie s verejnost'ou
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Arehitektonické činnosti

Inžinierske čiimosti a súvisiace technické poradenstvo
Technické testovanie a anaiýzy
Reklamiié agentúry
Predaj vysielacieho čast+
Prieskuin trhu a vere.%ne3 mieiiky
Špecializované diza?jnérske činnosti
Fotografické činnosti
Prekladaterské a t?močnícke činnosti
Veterinárne činnosti

Prenájom a lízing automobilov a l'ahkých inotorových vozidiel okre+'n pren4jmu podra zmluvy o kúpe
prenajatej veci
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmíi podl'a zmluvy o kúpe prenajatej
veci

Pren4jom videopások a diskov okrem prenájmu podra zmluvy o kúpe preiiajatej veci
Prenájoín a íízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnost' okrem prenájmu podl'a zmluvy
o kúpe prenajatej veci
Činnosti ageiitúr-sprostredkujúcich zamestnania
Činnosti agentúr sÍ»rostredku:júcich zamestnanie na dobu určitú
Ostatné poskytovanie rudských zdro3ov
Činnosti'cestovných agentúr
(jnnosti cestovných kancelárií
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