
 

 

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

Žiadateľ (meno a priezvisko/obchodné meno, trvale bytom/miesto podnikania/sídlo) 
 

                                                                                       Mesto  Zlaté Moravce  
                                                                                       Mestský úrad v Zlatých Moravciach  

                                            Oddelenie  pre správu majetku mesta  
                                             Ul. 1. mája 2  
                                                                                       953 01    Zlaté  Moravce 
 
IČO/rodné číslo: .....................................                     Zlaté Moravce ...................................... 
FO číslo OP:     .....................................                      Tel. č.: ................................................... 
 

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
v meste Zlaté Moravce 
  /*   a)   Trhovisko na  Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach  - sektor „A“ 
       b)   Trhové miesto  na   Nám. Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach  
       c)   Trhové miesto  na Ulici  Župnej v Zlatých Moravciach   
 
       d)    ..................................................................................................  (iné priestranstvo) 

 

Podľa § 3 ods. 1 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 v znení neskorších predpisov a podľa Čl. 2 ods. 3  Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Zlaté Moravce  č.  4/2015  o  podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania  služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce účinného od 
01.01.2016 Vás žiadam o vydanie  povolenia  na ambulantný predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb pre: 
 

Meno a priezvisko/Obchodné meno: ..................................................................................... 
 

Druh predávaných  výrobkov/poskytovaných služieb: ........................................................ 

 v stánku s dočasným stanovišťom/                    na prenosnom predajnom zariadení 

 v pojazdnej predajni                                             sezónne pred prevádzkarňou 

Veľkosť predajnej plochy:  ......................................................................................................... 

Dátum predaja :                 ......................................................................................................... 

 

K žiadosti predložte občiansky preukaz a doložte neoverené fotokópie (pri podávaní žiadosti  
predložte originály dokladov resp. overené fotokópie k nahliadnutiu): 
1. Živnostenský list/ výpis z Obchodného registra/Osvedčenie o zápise do evidencie SHR, 
2. List vlastníctva, resp. nájomná zmluva, 
3. Potvrdenie o vlastníctve pôdy, záhrady – pri predaji poľnohospodárskych prebytkov, 
4. Fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice 

o pridelení jej daňového kódu, alebo čestné vyhlásenie o (ne)používaní ERP, 
5. Rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov, 
6. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb, 
7. Súhlas správcu trhového miesta s predajom, 
8. Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

                                                                            
                               
 

                                                                                    ................................................................ 
                                                                                         vlastnoručný podpis žiadateľa                                                                                              
/*  zakrúžkovať, na  ktorom  


