Mesto Kysucké Nové Mesto
Mestský úrad
Námestie slobody č. 94/27
024 01 Kysucké Nové Mesto
VEC: OZNÁMENIE O ZRIADENÍ PREVÁDZKARNE
(Vašu prevádzku si môžete za odplatu požiadať o zverejnenie na internetovej stránke
mesta Kysucké Nové Mesto)
1) Obchodné meno podnikateľa, resp. spoločnosti:
2) IČO podnikateľa, resp. spoločnosti:
3) Sídlo podnikateľa – spoločnosti:
4) Číslo telefónu podnikateľa:
5) Názov prevádzkarne:
6) Adresa prevádzkarne:
7) Podrobný popis činnosti (sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb)

8) Prevádzková doba prevádzkarne (musí byť určovaná v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2010 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto).
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Obedňajšia prestávka

:
:
:
:
:
:
:
:

8) Osoba zodpovedná za prevádzkareň
9) Telefonický kontakt na prevádzkareň / fax / e-mail
10) Rozloha prevádzkovej plochy
11) Pri pohostinských zariadeniach – stoličková kapacita
pri ubytovacích zariadeniach – lôžková kapacita

Ja dolepodpísaný/á žiadateľ/ka (konateľ/ka) v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm.
a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že slobodne
a bez nátlaku súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Mesto Kysucké
Nové Mesto v rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti.

Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

V Kysuckom Novom Meste dňa ............................

Podpis žiadateľa – konateľa: ..............................

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. sú zverejnené na
webstránke mesta www.kysuckenovemesto.sk.

Prílohy:
1/ Podnikanie v priestoroch: (zakrúžkovať o aké priestory sa jedná a doložiť tie doklady, ktoré sú
uvedené/:
a) Vlastné /doložiť list vlastníctva na nebytový priestor nie starší ako ½ roka a ak je viac
vlastníkov tak aj súhlas všetkých spoluvlastníkov/
b) Prenajaté (doložiť list vlastníctva na nebytový objekt + nájomnú zmluvu na nebytový priestor
uzatvorenú s vlastníkom – prípadne s vlastníkmi)
c) Podnájom (doložiť list vlastníctva, nájomnú zmluvu vlastník – nájomca a podnájomnú zmluvu
- nájomca a podnájomca)
2/ Prefotený aktuálny živnostenský list, u práv. osôb výpis z obchodného registra,
3/ Potvrdenie o likvidácii odpadu a jeho odvoze – p. Moravčíková MsÚ KNM /v dome kultúry/
4/ Stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca
5/ V prípade, ak je na LV uvedená charakteristika - rodinný dom, tak doklad o tom, že prevádzka je
zriadená v objektoch výlučne na to stavebne určených a to buď kolaudačné rozhodnutie stavby,
prípadne zmenu účelu užívania stavby /doklady vydáva odd. výstavby a životného prostredia
MsÚ – pracujú v priestoroch domu kultúry/, nedokladá sa doklad – prehlásenie vlastníka alebo
prenajímateľa.
6/ Ak je reštauračná, pohostinská a podobná činnosť a záverečná doba by bola po 22.00 hod., treba
mať odsúhlasenie – stanovisko príslušných poslancov za obvod. (na samostatnom tlačive)
7/ Ak sa jedná o prevádzku v ktorej sa používa zdroj hluku, infrazvuku a vibrácii, doloží žiadateľ aj
doklad o meraní a sledovaní emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií týchto zdrojov
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zrušenie prevádzky treba ohlásiť na MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Príloha č. 4

Žiadateľ: ......................................................................................................................................
Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94
024 01 Kysucké Nové Mesto

VEC:
VYJADRENIE POSLANCOV K POVOLENIU PREVÁDZKY PO 22.00 HODÍN
1) Názov prevádzkarne:
2) Adresa prevádzkarne
3) Prevádzkovateľ:
4) Osoba zodpovedná za prevádzkareň
5) Podrobný popis činnosti (sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb)
6) Prevádzková doba prevádzkarne (musí byť určovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2010 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Kysucké Nové Mesto).
Pondelok
:
Utorok
:
Streda
:
Štvrtok
:
Piatok
:
Sobota
:
Nedeľa
:
7) Pri pohostinských zariadeniach – stoličková kapacita:
8) Vyjadrenie poslancov:

Meno a priezvisko poslanca, podpis

Meno a priezvisko poslanca, podpis

Meno a priezvisko poslanca, podpis

Meno a priezvisko poslanca, podpis

