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

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

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, IČO, príp. rodné číslo,  telefonický kontakt, e-mail 
Právnická osoba: názov firmy, adresa, IČO, zodpovedná osoba, telefonický kontakt, e-mail  

Mestský úrad 
Odbor propagácie mesta, oddelenie kultúry
Československej armády 26 
974 01 Banská Bystrica 

Vec: Žiadosť o súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  
na trhových miestach a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  
neskorších predpisov ako aj Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica  č. 2/2012 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská  Bystrica,  Vás žiadam o povolenie predaja  
výrobkov, resp. poskytovanie služieb na území mesta. 

• Druh predávaných výrobkov, príp. služieb: ............................................................................................................

• Doba predaja od: .................................... do: ......................................, hodina od:...................... do: .................... 

• Predajné zariadenie (druh, výmera): .......................................................................................................................

• Lokalita pre ambulantný  predaj: ............................................................................................................................

Žiadateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných 

údajov. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245 984.

                   

                 ......................................................
podpis, príp.pečiatka 

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

Prílohy: 
- živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra, 
- doklad o vlastníctve nehnuteľnosti resp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej bude ambulantný predaj

Neprehliadnite pokyny na druhej strane! 



Informácie a pokyny pre žiadateľa

• Žiadateľ  je  povinný  dodržiavať  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica 

č.2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v 

meste Banská Bystrica ako aj ostatné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica 

a právne predpisy.

• Predávajúci môže umiestniť k stánku jeden slnečník béžovej farby bez reklamnej potlače 

rozmeru  max.  2x2 m a jednu stoličku.  K stabilným stánkom nie  je  možné  umiestňovať 

žiadne prístrešky.  Prenosné stánkové zariadenie môže mať pôdorysné rozmery max. 3x2 m 

a  môže  byť  vybavené  prístreškom.  Prístrešok  musí  predstavovať  bezpečnú  a estetickú 

oceľovú konštrukciu prekrytú  plachtou béžovej  farby.  Prístrešok nesmie byť  kotvený do 

dlažby. 

• Predajný sortiment je potrebné umiestniť na stojany, resp. v stánku, nie je možné rozkladať 

ho po dlažbe. 

• Predajné stojany je  možné využívať  výlučne  na predaj  drobných remeselných  výrobkov 

(bižutéria a pod.).  

• Ambulantný predaj je možný len na základe predchádzajúceho písomného povolenia Mesta 

Banská Bystrica, v ktorom budú presne určené podmienky pre ambulantný predaj .

Dodržaním uvedených pokynov ušetríte  sebe i  nám čas a pomôžete zvýšiť  kvalitu  nami 

poskytovaných služieb, za čo Vám vopred ďakujeme.


