
___________________________________________________________________ 
  Meno a priezvisko žiadateľa, adresa, IČO resp. obchodné meno,  sídlo spoločnosti, IČO 

 
                                                                                                                                              dátum  ...................... 
 
 
Mestský úrad 
odbor sociálny, zdravotný. 
podnikateľskej činnosti a obchodu 
Ul. Sovietskych hrdinov 200 
089 01 Svidník 
 
 
VEC 
Žiadosť o umiestnenie prevádzkarne a schválenie prevádzkového času  
 
     V zmysle  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , § 4, ods. 3, písm. d) a i) a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Svidník č. 7/2011 o  usmerňovaní ekonomickej činnosti žiadam MsÚ o povolenie na umiestnenie  prevádzkarne a 
schválenie prevádzkového času  v novootvorenej prevádzkarni na území mesta Svidník.   
 
Názov prevádzkarne:                           ..................................................................................................................................  
 
adresa sídla prevádzkarne:                  ................................................................................................................................ 
 
predmet podnikania – rozsah služieb:  ...... .........................................................................................................................  
(rozpísať) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
tel. číslo:     ....................................           predpokladaný dátum otvorenia prevádzkarne.................................................... 
 
spôsob nadobudnutia nebytových priestorov : vlastné nebytové priestory1)    -  prenajaté nebytové priestory1)  
 
                                                               
prevádzkový čas:               Pondelok:  od   .............   do .............       Sobota:   od ............. do .............  
                                           Utorok:      od   .............   do .............       Nedeľa:   od ............. do ............. 
                                           Streda:      od   .............   do ............. 
                                           Štvrtok:      od   .............   do .............       obed:     od ............. do .............  
                                           Piatok:       od   .............   do .............                                    
S pozdravom                               

                                                                                                                                                                 
_____________________ 

                                                                                                                                                   podpis žiadateľa  
 
 
Ako dotknutá osoba v zmysle paragrafu 11 Zbierky zákonov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas mestu Svidník, ul. Sov. hrdinov 200,089 01 Svidník na spracúvanie 
mojich osobných údajov na vymedzený účel pre potreby spracovania internej evidencie úradu  v oblasti podnikateľskej 
činnosti a obchodu a potrebnú dobu, súčasne súhlasím s výmazom osobných údajov pri likvidácií agendy.  
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                            _____________________ 
                                                                                                                                                                                         podpis dotknutej osoby  
 
 
 
P r í l o h y : 
 - živnostenský list  resp.  výpis z OR 
 - doklad o vlastníctve objektu t.j. list vlastníctva resp. platnú nájomnú zmluvu   (ak sú spolumajiteľmi objektu  ďalšie     osoby,   priloží  sa  overený  súhlas     
   spolumajiteľov  k podnikateľskej  činnosti),    ak vlastník objektu neuzatvára  nájomnú zmluvu (napr. s rod. príslušníkmi) priloží overené čestné prehlásenie   
   vlastníka objektu so súhlasom na   podnikateľskú činnosť, ak zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľa k prenájmu tretím osobám, priloží overený   
   písomný súhlas prenajímateľa k podnájmu.   
- doklad o tom, že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o zmene v užívaní stavby  
   v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku –stavebný zákon 



- stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva k umiestneniu prevádzkarne  
 
 


