
Žiadateľ:  ......................................................................... rodné číslo/IČO.......................... 

(priezvisko, meno, titul / obchodné meno) 

 

Adresa :  ............................................................................................................................... 

                      (ulica, orientačné príp. súpisné číslo, PSČ, obec) 

 

Číslo telefónu :....................................... 

 

     

    

 Mestský úrad Svätý Jur  

 Prostredná 29 

 900 21 Svätý Jur  

 
 

 

VEC: Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj 

 

V zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach žiadam o povolenie na ambulantný predaj: 

 

 

Sortiment predaja :   

 

 

Miesto predaja :    

 

 

o výmere:  ........................  m2 v termíne od  .................................  do  ...............................  

 

 

Čestne prehlasujem/e, že som/sme si vedomý/í povinnosti dodržiavať nariadenia 

v oblasti obchodu, cien a poplatkov, hygienické a veterinárne predpisy a že ponúkaný tovar 

musí byť bezchybný, v predpísanej a schválenej akosti. 

 

 

Svojim podpisom dávam súhlas na evidenciu a spracovanie osobných údajov v zmysle 

nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

V  ...............................  dňa  ...............................                                             

 

 

 

                                                                                              ....................................  

                                                                                                                Podpis žiadateľa 

 



Prílohy: 

 

- Čestné prehlásenia predajcu podľa typu tovaru a služieb, ktoré ponúka 

- Fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu virtuálnej alebo on-line 

registračnej pokladne E-kasa klient (prípadne vzorový pokladničný blok) alebo čestné 

vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný pri 

predaji a poskytovaní služieb používať na evidenciu tržieb pokladnicu 

- Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - v prípade predaja potravín, 

jedál a nápojov na priamu konzumáciu 

- Oznámenie o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  – v prípade 

predaja originálne balených-nebalených potravín, ovocia a zeleniny 

- Doklad žiadateľa, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú 

pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku. 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.  

 

 

 
 

V prípade akýchkoľvek  nejasností pri vyplňovaní tohto tlačiva sa môžete obrátiť na útvar strategických činností 

MsÚ Svätý Jur osobne č. dv. 8 (2 .posch.), alebo telefonicky na číslo:. 02/49202306. 

 


