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

 
 
Mesto Prievidza 

       Mestský úrad 
      Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb  

       Oddelenie obchodu a služieb 
       Námestie slobody 14 
       971 01  Prievidza 
 
 
 IČO: ........................................................... 
 
Dátum narodenia: ...................................... 
 
Tel. č.: ......................................................... 
 
ŽIADOSŤ – o vydanie povolenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb (umiestnenie 
prenosných predajných zariadení):  
 

1. na trhovom mieste – trhovisku: 
- Trhovisko na Ulici G. Švéniho, I. obvod – Staré mesto 
- Trhovisko na Trhovej ulici, II. obvod - Píly 
- Trhovisko na Ulici J. M. Hurbana, III. obvod - Necpaly 

2. na príležitostnom trhu: 
- KaSS Prievidza, Dom kultúry, II. obvod -  Píly 
- KaSS Prievidza, Kultúrny dom Na záhumní, III. obvod – Necpaly 
- KaSS Prievidza, Kultúrny dom Veľká Lehôtka, V. obvod – Štvrte 
- KaSS Prievidza, Kultúrny dom Malá Lehôtka, V. obvod – Štvrte 
- KaSS Prievidza, Kultúrny dom Hradec, V. obvod – Štvrte 
- Viacúčelová športová hala Prievidza, Ulica olympionikov 2, II. obvod - Píly 

3. ambulantný predaj: 
- v stánku s dočasným stanovišťom  
- na prenosných predajných zariadeniach 
- v pojazdnej predajni, 
- sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou 

4. v stánku s trvalým stanovišťom, ktorý je súčasťou trhoviska    
 

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 VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v úplnom 
znení, VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v úplnom znení Vás žiadam o vydanie 
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb pre: 

 
● Meno a priezvisko/obchodné meno: ...................................................................................... 
 
● Predaj výrobkov/poskytovanie služieb: ................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
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● Trhové miesto – adresa:   Prievidza, ...................................................................................... 
 
● Správca trhového miesta: - TEZAS, spol. s r.o., - Mesto Prievidza, - Hornonitrianske bane 
                  Prievidza, a.s., - Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 
 
● Veľkosť predajnej plochy: ..................................................................................................... 
 
● Obdobie predaja: .................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
● Predajný a prevádzkový čas -  podľa VZN mesta Prievidza č. 94/2006 a 95/2006 alebo  
 
v jeho rozmedzí t. j.: od .....................h do ....................h 
 
 
K ŽIADOSTI DOLOŽTE NEOVERENÉ FOTOKÓPIE ( pri podávaní žiadosti predložte 
originály dokladov k nahliadnutiu): 
 
1. Živnostenský list, výpis z Obchodného registra, Osvedčenie o zápise do evidencie 

samostatne hospodáriaceho roľníka 
2. Rozhodnutie RÚVZ – pri predaji potravinárskych výrobkov 
3. Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti – pre predaji húb 
4. Nájomnú zmluvu, list vlastníctva. 
5. Potvrdenie o vlastníctve pôdy, záhrady – pri predaj prebytkov z vlastnej poľnohospodárskej 

výroby 
 
K ŽIADOSTI PREDLOŽIŤ občiansky preukaz. č. ..................................... 
 
V ..............................................dňa ...........................                         
 
 
 
 
 
                      ........................................................... 
       Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis  
            žiadateľa alebo oprávnenej osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




