
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

18/ORP/2019/IM 

Príloha k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 na trhovom mieste  

pri používaní pokladnice e-kasa klient 
 

Informácia je určená pre podnikateľov používajúcich pokladnicu e-kasa klient,  ktorí sú povinní obci spolu 

so žiadosťou o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predkladať aj 

potvrdenie o používaní pokladnice e-kasa klient.      

  

Podnikatelia, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia 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 v z. n. p. (ďalej „zákon č. 289/2008 

Z. z.“), sú povinní na evidovanie prijatých tržieb z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb na 

predajnom mieste používať pokladnicu e-kasa klient. Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie virtuálna registračná 

pokladnica a on-line registračná pokladnica (ďalej „VRP“ a  „ORP“). 

 

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti, alebo inými 

platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. To znamená, môže to byť konkrétna adresa prevádzky 

(obchodu), dopredu neznáme miesta - jarmoky, trhoviská, festivaly, predaj tovaru alebo poskytnutie služby  u 

zákazníkov, ale aj kombinácia uvedených miest (stála prevádzka a zákazníci).  

  

Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú predávať výroky (tovar) alebo poskytovať službu na trhových miestach v rámci 

obce, sú povinní pri vykonávaní týchto činností postupovať podľa ustanovení 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 

178/1998 Z. z.“).   

 

Predaj výrobkov (tovaru) alebo poskytovanie  služieb na trhových miestach v rámci obce je podľa zákona  

č. 178/1998 Z. z. možné vykonávať iba na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom  

mieste (ďalej „povolenie“), ktoré vydáva príslušná obec. Ak žiadosť o povolenie podáva podnikateľ, na ktorého sa 

podľa zákona č. 289/2008 Z. z. vzťahuje povinnosť používať ORP alebo VRP, podnikateľ k žiadosti o povolenie 

obci predkladá aj prílohu, ktorou v prípade používania: 

 ORP je vytlačený identifikačný balíček nachádzajúci sa v e-kasa zóne podnikateľa, ktorý obsahuje kód ORP 

pridelený daňovým úradom a identifikačné údaje podnikateľa podľa § 7a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.  



 

Obrázok č. 1 a 2 

 VRP je kópia listu, ktorým daňový úrad v zmysle § 7a ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľovi doručil 

pridelený kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi (Portál FS: Vzor dokumentu, ktorým daňový úrad prideľuje a 

zasiela kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi), 

 

Zároveň uvádzame, že obce by v oboch prípadoch mohli akceptovať aj fotokópiu pokladničného dokladu 

obsahujúceho QR kód, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a pod., ktoré nesmú obsahovať QR 

kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom. 

 

                                                                  
Obrázok č. 3: fotokópia on-line pokladničný doklad                    Obrázok č. 4: fotokópia off-line pokladničný doklad   

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Oznamovacia_povinnost_obce/2015.04.13_vrp_prihlasovanie.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Oznamovacia_povinnost_obce/2015.04.13_vrp_prihlasovanie.pdf


Poznámka: 

Dňa 1.7.2019 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá bola zverejnená v zbierke zákona pod č. 188/2019 Z. z. 

(ďalej „novela“). 

Novela ustanovila § 18cf ods. 1, podľa ktorého sa v čase od účinnosti tejto novely do 31.12.2019 neuloží 

podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb ERP za nepoužívanie ORP pokuta, a to za podmienky, že do 

účinnosti novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, a teda ORP mu nebola dodaná.        

Podnikateľ, na ktorého sa citované ustanovenie vzťahuje a do zabezpečenia ORP na evidovanie tržieb používa 

ERP, je povinný naďalej dodržiavať ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. týkajúce sa povinností súvisiacich 

s používaním ERP.   

 
To znamená, že podnikateľ, ktorý používa ERP ako prílohu predkladá fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY 
DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, na ktorej je uvedený daňový kód ERP. 
 

Poznámka: 

Podnikatelia, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť používania pokladnice e-kasa klient podľa zákona  

č. 289/2008 Z. z., ako prílohu obci predkladajú  čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona  

č. 289/2008 Z. z., v ktorom uvedú, že nie sú povinní na evidenciu tržieb používať pokladnicu.   

 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

 Centrum podpory pre dane 

 September 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


