Vydanie povolenia na ambulantný predaj
Vybavuje:

Referát správy majetku, podnikatelia, územný plán obce (I. poschodie, kancelária č. 13)
Iveta Hanicová, tel.: +421 2 40259825
e-mail: iveta.hanicova@dunajskaluzna.sk
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Potrebné doklady k vybaveniu:
vyplnená žiadosť
kópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra) ak je
žiadateľom fyzická a právnická osoba oprávnená na podnikanie; žiadateľ na žiadosť obce
predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť
existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii
podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy
doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú
pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo nájomcom takého pozemku alebo má obdobný
právny vzťah k takému pozemku - ak je žiadateľom fyzická osoba
súhlas vlastníka/správcu pozemku, na ktorom bude žiadateľ uskutočňovať predaj výrobkov
a poskytovať služby
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr.
rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie
o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu
čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny – ak je žiadateľ fyzická osoba predávajúca
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné
plodiny
čestné vyhlásenie, že predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou – ak
je žiadateľ fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela
alebo jeho rozmnoženinou
vizualizácia a situačný nákres umiestnenia predajného stánku na danom mieste

Poplatok: bez poplatku
Lehota:
do 7 dní

