
 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  –  a m b u l a n t n ý   p r e d a j 

 

V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. žiadam o vydanie povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb  na trhovom mieste:  

 

Ulica, identifikácia miesta: .............................................................................................................. 

 

Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb: ....................................................................... 

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

V dňoch (od – do): .................................................................................................................................. 

Čas predaja (od – do): ............................................................................................................................. 

Typ predajného zariadenia (vlastné predajné zariadenie, prenajatý stôl, iné) uviesť aj rozmer 

predajného zariadenia) 

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

Predávajúci: 

Meno a priezvisko (fyzická osoba): ....................................................................................................... 

Obchodné meno (právnická osoba): ....................................................................................................... 

Sídlo (právnická osoba) 

Adresa trvalého bydliska (fyzická osoba):  ............................................................................................ 

IČO: ............................................ 

DIČ: ............................................ 

Dátum narodenia (fyzická osoba): ........................... 

Daňový kód ERP: .................................................... 

Telefón: ....................................... 

Dátum:        .......................................................... 

              pečiatka a podpis žiadateľa 

K žiadosti je potrebné priložiť: 

 Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné 

oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov 

 Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný 

na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP 

 Zmluvu o nájme pozemku, alebo súhlas k záberu verejného priestranstva, na ktorom bude umiestnený 

ambulantný predaj 

 Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste -  rozhodnutie Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj do prevádzky 

 Situačný náčrt umiestnenia ambulantného predaja na danom mieste 

 Predloženie dokladov o umiestnení  a sprístupnení  WC pre zákazníkov a zabezpečenia odpadových 

nádob na tuhý komunálny odpad v prípade predaja jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste 

 

 

 

 



ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

v meste Rožňava  

 

 

 

Podpísaný /–á/ (meno a priezvisko) : ......................................................................................... ,  

 

adresa trvalého  bydliska : .........................................................................................................., 

 

dátum narodenia : ....................................................................................................................... 

 

týmto čestne vyhlasujem, že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie som povinný používať 

elektronickú registračnú pokladnicu v súlade so zákonom č. 289/2008 Z.z. o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR  č. 511/1992 Zb.  o správe 

daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov, podľa jeho nasledovných ustanovení: 

 

*  ust. § 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

*  ust. § 2 písm. j) – nejde o službu uvedenú v Prílohe č. 1, 

*  ust. § 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru   

                                            uvedeného v Prílohe č. 2, 

*  ust. § 3 ods. 2 písm. b)  – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované  

                                             služby uvedené v Prílohe č. 2. 

 

 

 

 

 

Dátum: ..................................          Vlastnoručný podpis: .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

* nehodiace sa škrtnite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

Príloha č. 2  -  POVINNOSŤ EVIDOVAŤ  TRŽBU  SA NEVZŤAHUJE NA 

 

a) predaj 

1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,  

2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov 

obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po 

uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na 

numizmatických burzách,  

3. poštových cenín na filatelistických burzách,  

4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,  

5. tovaru na dobierku,  

6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,  

7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v 

leteckej doprave a vodnej doprave,  

8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,  

9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných 

hlodavcov,  

10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť 

elektrickej energie,  

11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,  

 

b) služby poskytované 

1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,  

2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,  

3. v rámci praktického vyučovania žiakov,  

4. prostredníctvom predajných automatov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


