
Mestský úrad Krupina 
Svätotrojičné námestie č.4/4 
963 01 Krupina 

Žiados ť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytova nie  
služieb na jarmoku, príležitostných trhoch 

Žiadate ľ 

Meno a priezvisko, resp. firma: ...............................................................................................  

Trvalý pobyt: ........................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ......................................... IČO. ............................................. DIČ: .............................  

DKP:........................................................................................................................................  

Kontakt: telefón: ....................................................................... e-mail: ............................................................. 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: ........................................................... 

Počet metrov: ....................................  

Prílohy: 
1) rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov 
2) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb 
3) čestné vyhlásenie, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 

elektronickú registračnú pokladnicu 
4) potvrdenie o vlastníctve pôdy, kde sa uskutočňuje vlastná pestovateľská alebo 

chovateľská činnosť 
 
 
 
 
 
 
       ................................................................ 

Vlastnoručný podpis žiadateľa 
 



Vážený trhovník ! 
 
Toto upozornenie je súčasťou prihlášky na všetky jarmoky, ktoré sa budú konať na území 
mesta Krupina. 
 
Uvedené prehlásenie žiadam vyplniť a potvrdiť vlastnoručným podpisom. Vyplnené 
a podpísané prehlásenie žiadam zaslať na adresu mesta Krupina spolu s prihláškou na 
jarmok ! 
 

MESTO Krupina 

 
 

UPOZORNENIE 
Účastníkov jarmoku o dodržaní vzdialenosti medzi dvom a stánkami (3,5 m) 

v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykon. p redpisov. 
 
Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych, 
bezpečnostných a hygienických predpisov vo svojom predajnom stánku a tiež je povinný 
dodržať určenú plochu na predaj svojho tovaru, a to aj prístrešku. Prístupová komunikácia 
musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,5 m (t.j. pred stánkom musí by ť min. 3,5 m vo ľný 
priestor) podľa ustanovení zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. č. 
121/2002 Z. z., aby bol v prípade potreby možný zásah bezpečnostných zložiek (hasiči, 
polícia a záchranná služba). Za prípadné nerešpektovanie a porušenie tohto upozornenia 
zodpovedá účastník jarmoku. 
 
 
V Krupine, dňa ………………….. 
 
 

......................................................... 
    podpis zástupcu mesta Krupina 

 
 
 
 
 
 
Meno, priezvisko/názov firmy, adresa ú častníka jarmoku 
 
................................................................................................................ 
 
 
Podpis ú častníka jarmoku ................................... ............................... 


