
Ambulantný predaj v obci   

Základom je registračná pokladnica, povolenie od regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva a obce. 

Ambulantný predaj je určený na predaj 

špecifického druhu tovaru a služieb 
 

Zákonný rámec upravuje Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Čo potrebujete na ambulatný predaj? 
Záleží na tom, čo plánujete predávať, resp. akú službu poskytovať. Základom je 

v každom prípade: 

1. registračná pokladnica, 

2. povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

3. povolenie od obce – Žiadosť + prílohy – predávajúci predkladá obci každý rok 

K žiadosti je potrebné priložiť: 

 

1. Živnostenský list (fyzická osoba) 

2. Výpis z obchodného registra (právnická osoba) 

3. Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy 

elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané 

pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení 

osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb používať ERP 

4. Ak má predávajúci on line pokladňu, treba predložiť kópiu tlačivo z DÚ s prideleným 

kódom virtuálnej RP 

5. Fotokópiu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) o povolení 

ambulantného predaja (pri predaji potravín) 

6. Fotokópiu potvrdenia o nahlásení predaja potravín na Regionálnej veterinárnej a 

potravinovej správe (RVaPS) (pri predaji potravín) 

1. Registračné pokladnice 
Medzi prvými krokmi má byť kúpa registračnej pokladnice (ERP) a jej nahlásenie 

na daňový úrad. Ten po prihlásení pokladnice vydá špeciálny daňový kód pokladnice 
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(DKP). Týmto krokom sa registračná pokladnica prihlási na takzvaný ambulantný 

predaj a možno ju používať v pojazdnom zariadení. 

Predtým je potrebné v servisnom stredisku pokladnicu nastaviť. Pokiaľ máte 

pokladnicu od iného majiteľa, ten má povinnosť ju odhlásiť a, zároveň, v servisnom 

stredisku vymeniť fiškálny modul. 

POZOR: Nové registračné pokladne budú musieť byť on-line. Viac sa dočítate 

v článku Nové ERP budú musieť byť on-line. 

Poznámka: Pri používaní elektronickej registračnej pokladnice môže v súčasnosti 

prideliť daňový kód ERP len príslušný daňový úrad. Podľa novej legislatívy však kód 

bude môcť prideľovať ktorýkoľvek daňový úrad. Zmena začne platiť od 1. januára 

2015. 

2. Povolenie od Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva 
Z hľadiska hygieny musí schváliť prevádzku a vystaviť povolenie na jej činnosť 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). O všetkých dokladoch, ktoré 

musíte predložiť spolu so žiadosťou, vás informujú priamo na úrade. 

 Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva nájdete 

na www.uvzsr.sk. 

Kontrolu dodržiavania podmienok predaja potravín má na starosti príslušná 

Regionálna veterinárna a potravinová správa. 

 Zoznam regionálnych veterinárnych a potravinových správ nájdete v Zozname 

regionálnych veterinárnych a potravinových správ. 

3. Povolenie obce 
Povolenia na ambulantný predaj vydáva príslušná obec. Ešte v ten deň to musí obec 

nahlásiť Finančnej správe formou e-mailu alebo telefonicky na infolinke. 

 

Ak predávajúci nepredloží obci potrebné podklady, obec predaj 

nepovolí a nevyhlási v miestnom rozhlase!!! 
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