
Predtlač 
 

001B2 
 

ŽPD 

Ž i a d o s ť  
o povolenie na ambulantný predaj  

na súkromnom pozemku 
(Predtlač pre hore uvedený úradný proces) 

Úradné záznamy 

 

A. Adresát 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTSKÝ ÚRAD,  

oddelenie životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš   

 

B. Údaje o občanovi 

1. Meno 2. Priezvisko 3. Titul 

4. Dátum narodenia 5. Adresa bydliska/mesto/obec/štát 6. PSČ 

C. Doplňujúce údaje  
 

7. Rodné priezvisko 8. Číslo občianskeho preukazu (cestovného dokladu) 

 

9. Telefón             

10. Fax 11. E-mail 

                       

 

 

D. Predmet žiadosti 

12. Vec 

Ambulantný predaj 

13. Spôsob ambulantného predaja *) 

❖ predaj na prenosnom predajnom zariadení, 

❖ z ložnej plochy vozidla,           

❖ v stánku s dočasným stanovišťom, 

❖ iné................................................................. 

14. Druh predávaných výrobkov  

  

15. Lokalita (ulica, námestie) 

 

mestská časť: 

16. Požadovaná plocha na ambulantný predaj        

 

                                 ............................. m2 

17. V lehote 

 

od:                                     do: 

18. Dátum 

 

19. Podpis žiadateľa 

E. Prílohy k žiadosti  

• súhlas vlastníka pozemku, resp. iný doklad oprávňujúci užívať pozemok, 

• pri predaji lesných plodín: doklad o ich oprávnenom nadobudnutí – súhlas vlastníka pozemku (napr. lesa); 

• pri predaji výrobkov pochádzajúcich z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti: potvrdenie z obecného (mestského) úradu, že 

žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom pestuje plodiny (plody), ktoré sú predmetom predaja;  

• pri predaji chránených rastlín:  

❖ ak sú chránené rastliny pestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom –  súhlas príslušného obvodného úradu ži-

votného prostredia, na pestovanie , držbu a predaj jedincov chráneného druhu, 

❖ ak sú chránené rastliny získané trhaním alebo zberom – výnimka vydaná Ministerstvom životného prostredia SR 

a písomný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom bol zber uskutočnený, 

❖ ak chránené rastliny pochádzajú preukázateľne z dovozu – súhlas Ministerstva životného prostredia SR na dovoz; 

v prípade rastlín chránených medzinárodnými dohovormi aj potvrdenie príslušného orgánu v štáte vývozu, že chránená 

rastlina bola vypestovaná v kultúre; 

• plnomocenstvo k zastupovaniu žiadateľa – ak je vybavovaním žiadosti poverená iná oprávnená fyzická osoba. 

• Pri predaji občerstvenia na priamu konzumáciu  predložiť zmluvu o likvidácií odpadu. 

• Rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke predajného zariadenia /stánku / 

• Doklady od registračnej pokladni  / fotokópiu registračného číselného kódu ERP  / virtuálnej – on line / 

____________________ 
*) vhodný text podčiarknuť. 


