__________________________________________________________________________________________

(meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo názov , IČO, DIČ, sídlo organizácie)

Obec Marcelová / Marcelháza község
Námestie slobody 1199
946 32 Marcelová

ŽIADOSŤ
o vydanie súhlasu na zriadenie prevádzky a návrhu prevádzkovej doby v zmysle zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení na území obce Marcelová

KÉRELEM
az üzlet, vendéglátóipari egység, szolgáltatás üzemeltetésének megkezdésére és a
nyitvatartási idő javaslatára a községek igazgatásáról szóló 369/1990 Tt. számú törvény
értlemében
Meno a priezvisko podnikateľa resp. názov firmy, spoločnosti / vállalkozó családi- és utóneve,
illetve a cég, társaság megnevezése: ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................
IČO/ Azonosító szám: .........................................................................................................................
Bydlisko / ulica, číslo/ alebo sídlo spoločnosti /
Lakhely/Utca,házszám/vagy a társaság székhelye : ...........................................................................
.............................................................................................................................................................
Sortiment prevádzkovej jednotky/ árufajta illetve szolgáltatás megnevezés: ....................................
.............................................................................................................................................................
Názov prevádzky/ üzlet-vállalkozás megnevezése: ............................................................................
.............................................................................................................................................................
Miesto prevádzky/ üzlet-vállalkozás helye: ........................................................................................
Dátum zahájenia činnosti prevádzky / az üzemeltetés megkezdésének időpontja
od ......................................................................-tól - do ...............................................................-ig
Návrh prevádzkovej doby/ nyitvatarási idő javaslata:
Pondelok / Hétfő …………………………………...
Utorok / Kedd ………………………………....…...
Streda/ Szerda ………………………...…………...
Štvrtok/ Csütörtök …………………………...……
Piatok/ Péntek ……………………………....…...
Sobota/ Szombat ……………………………..…...
Nedeľa/ Vasárnap ………………………………...
Zodpovedný /á/ vedúci/a/ - Szolgáltatás üzemeltetéséért felelős személy:....................................
V ......................................... dňa.............................
Kelt..........................................................................
........................................................
podpis, pečiatka/ aláírás, pecsét

Prílohy/ Mellékletek:
l. Živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra – fotokópia /vállalkozási engedély,
cégkivonat másolata /
2. Doklad o vlastníctve resp. užívaní objektu – list vlastníctva , nájomná zmluva - fotokópia
/ tulajon- illetve használati jogról szóló okirat - tulajdonlap, bérleti szerződés másolata/
3. Povolenie zmeny v užívaní stavby -fotokópia / az építmény rendeltetésváltozásának
engedélye - másolat/
4. Doklad o likvidácii komunálneho odpadu – zmluva s obcou / a kommunális hulladék
elhelyezéséről szólo bizonylat- szerződés a köszéggel/

Obecný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady :
/A községi hivatalnak jogában áll szükség szerint kérelmezni egyéb igazoló dokumentumokat/
- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke /zdravotno hygienický posudok - fotokópia / egészségügyi- és higiéniai (járványügyi) engedély másolata/
- Stanovisko ORHZZ (požiarna ochrana)- fotokópia / tűzvédelmi szabályzat másolata /

