
     MESTO PREŠOV  

             Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov                                      

 

Žiadateľ 

(meno a priezvisko): 

Adresa: IČO: 

Zodpovedná osoba: tel. č. : e-mail: 

 

 

Mestský úrad v Prešove 

odbor dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb 

oddelenie dopravy a životného prostredia 

Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,  

resp. na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva -  

UMIESTNENIE ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB A 

PROPAGÁCIU PRODUKTOV 

(v súvislosti s usporiadaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a akcií, predajom 

a propagáciou produktov na individuálny účel (napr. ambulantným predajom) 

1. Miesto umiestnenia:                    

(názov ulice, námestia, orientačné číslo) 

  

  

2. Umiestnenie zariadenia: 

(nehodiace sa prečiarknite) 

a) na miestnej komunikácii (cesta, chodník, 

pešia zóna, námestie) 

b) na inej spevnenej ploche 

c) v zeleni 

3. Dôvod umiestnenia:                                    

(názov akcie, obsahové zameranie akcie) 

  

  

4. Termín umiestnenia: 

(dátum od – do) 

5. Druh zariadenia: 

(nehodiace sa prečiarknite) 

Počet kusov 

zariadenia: 

Rozmery 1 ks zariadenia:  

(šírka x dĺžka v [m], plocha v [m
2
]) 

 predajný stánok, prístrešok   

 predajný stolík   

 pódium    

 zvuková technika   

 prezentačné vozidlo: 

Ev. č. vozidla: 
  

 Iné:   

6. Druh predávaného tovaru:  

  

 

Spôsob doručenia povolenia (nehodiace sa  prečiarknite): osobné prevzatie - poštou  

 

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

Dátum          podpis žiadateľa 

 

 



Poznámky: 

 Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania. 

 Správnym a úplným vyplnením všetkých údajov v žiadosti a doložením všetkých potrebných 

podkladov a príloh prispejete k  pružnému vybaveniu Vašej požiadavky. 

 Povolenia vydané na základe tejto žiadosti sú podkladom pre vyrubenie dane za osobitné užívanie 

verejného priestranstva v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 

mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach a na vydanie povolenia na prevádzku zariadenia 

(určenie prevádzkovej doby, pokiaľ toto nie určené osobitným všeobecne záväzným nariadením 

mesta). 

 

Prílohy: 

1. Návrh umiestnenia zariadenia – situačná schéma, fotodokumentácia. 

2. Doklad o uhradení správneho poplatku podľa položky č. 82 písm. c) Sadzobníka správnych 

poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov s uplatnením splnomocnenia (t. j. v zmysle Sadzobníka správnych 

poplatkov VI. časť, položka č. 82, ods. 2,  tab. 2a), resp. 2b) Smernice primátora mesta Prešov 

SP-02 Správne poplatky vyberané mestom Prešov) - výška poplatku je pohyblivá. 

 

Pri ambulantnom predaji tovaru navyše: 

Právnické a fyzické osoby na podnikanie podľa osobitných predpisov /Zákon č. 455/1991 Zb.  

o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský zákon),  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník/ doložia: 
1. Kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra 

2. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa 

osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa takýto 

doklad vyžaduje. 

3. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladne žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice.   

 

 

Fyzické osoby: 

Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny doložia: 

1. Čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny.  

2. Doklad preukazujúci, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú 

alebo chovateľskú činnosť  alebo  je nájomcom takéhoto pozemku, alebo má obdobný právny 

vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti na tomto pozemku.        

 

 

 

 

 

 


