
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Zákon o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár  

JUDr. Peter Strapáč  

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným 
ustanoveniam, pričom je obohatený o praktické príklady, 
judikatúru, vzory a odkazy na súvisiace právne predpisy. 
Adresátovi tak poskytuje ucelený výklad k problematike 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach. Snahou autora, JUDr. Petra Strapáča, bolo 
vytvorenie istého nadhľadu na výklad problematiky, s 
úmyslom vyhnúť sa jej izolovanému skúmaniu a vyložiť ju 
čitateľovi v dostupnej, zrozumiteľnej a praktickej forme. 

Komentár je určený predovšetkým zamestnancom obecných 
a mestských úradov, ktorí prichádzajú s touto oblasťou do 
kontaktu. Svoje miesto si však určite nájde aj v knižniciach 
advokátov, právnikov venujúcim sa problematike samospráv, 
ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti. 
 

Cena: 9,80 € (vrátane DPH), 104 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Názov firmy ........................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................. 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Mesto, PSČ ........................................................................................................................................................ 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár v počte ...... ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava dopravné a balné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 

Objednávky zasielajte na adresu: 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN 
Tel.:  +421905 399 636 
www.avs-rvc.sk;  avs@avs-rvc.sk   
Alebo použite elektronickú objednávku na  www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály. 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:avs@avs-rvc.sk
http://www.avs-rvc.sk/

