
Čestné vyhlásenie 

na účely zaslania oznámenia o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste Finančnej správe Slovenskej republiky podľa ust. § 3 ods.7 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  v znení  neskorších predpisov 

(ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z.). 

 

Podpísaný/á:  

 

obchodné meno/meno a priezvisko: ...............................................................................................  

 

IČO/DIČ/dátum narodenia:   .......................................................................................................... 

 

sídlo/miesto podnikania/trvale bytom: ........................................................................................... 

 

v  zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 178/1998 Z.z. čestne vyhlasujem, že na základe 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, nie som povinný/á používať 

registračnú pokladnicu podľa : 

 

1. ust. § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z. - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 

Obchodného zákonníka. * 

2. ust. § 2 písm. k) zákona č. 289/2008 Z.z. - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 

zák. č. 289/2008 Z.z. *  

3. ust. § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z.z. povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje 

na predaj tovaru. * 

4. ust. § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z.z. povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje 

na  poskytované služby. * 

* aktuálne zakrúžkujte 

 

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a som si 

vedomý/á právnych následkov nepravdivých údajov vo vyhlásení. 

 

 

 

 

 

v ...................................   dňa ............................  podpis: .............................................. 

 

 

 

Upozornenie na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia: 

Priestupkom je uvedenie nepravdivého údaju v čestnom vyhlásení pred orgánom obce v zmysle ust.§ 21 

ods.1 písm.f) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý možno 

uložiť pokutu do 165 eur. 


