
Informácie pre záujemcov o predaj na Žiarskom jarmoku  
 
 

 
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje záujemcom o predaj na Žiarskom jarmoku, že tradičný 

jarmok sa uskutoční v dňoch 7.10.-8.10.2022 /stánky s občerstvením už 6.10.2022 od 12.00 hod./ na 
ul. Svätokrížske námestie, ul. Hviezdoslavova, ul. A. Kmeťa, ul. Š. Moysesa  v Žiari nad Hronom.  
 
Prihláška na jarmok je dostupná v priloženom súbore. 

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je 
potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady: 

 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby: 

 

• kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie                        
podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie 
o zápise do evidencie SHR) 

• ak má žiadateľ povinnosť používať pokladnicu: 

• a)  fotokópia strany označenej o ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej 
pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej 
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej 
registračnej pokladnice alebo 

• b)  fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie 
údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle, alebo 

• c)  fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené 
identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je 
používaná  na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) 
miestach, alebo 

• d)  pokladničný doklad obsahujúci QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri    
úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD),alebo         

• e)  doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých 
sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom.  

• ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment: 
o doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa  

osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. 
rozhodnutie o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe) 

 

           

• ak  žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie 
s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z., podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov 
alebo pri poskytovaní služieb používať  elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 
pokladnicu. 

 

 

 

 

 



Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie: 

Predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo  
lesné plodiny: 

• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 

• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo 
virtuálnu pokladnicu, 

• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva 
alebo nájomná zmluva a pod.) 

• doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa 
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie 
o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe) 

 

Predávajúce výrobky, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou : 

• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,  

• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo 
virtuálnu pokladnicu 

 

 

                Predpredaj predajných miest pre stánky so spotrebným a  iným tovarom  bude v Mestskom 
kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom dňa 19. septembra 2022, ( pracovná doba 0730 – 
1530 hod. ), ďalšie dni na Mestskom úrade, ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom – kancelária č. 22, 
alebo na tel. čísle 045/6787139, J. Fekiačová. 

 

Predpredaj predajných miest pre stánky  s občerstvením  bude v Mestskom kultúrnom 
centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom  dňa 20. septembra 2022 ,  ( pracovná doba 0730 – 1530 hod. 
), ďalšie dni na Mestskom úrade, ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom – kancelária č. 23, alebo na 
tel. čísle 045/6787158,  Ing. Zuzana Beliančínová. 

 

 


