Obchodné meno: ........................................................................................................................
Sídlo: .........................................................................................IČO:.........................................
Telefónne číslo žiadateľa : ........................................................................................................
Mailová adresa žiadateľa : .......................................................................................................
Doručovacia adresa : ...............................................................................................................................

Mesto Svätý Jur
Mestský úrad
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

VEC: ŽIADOSŤ o stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti k
umiestneniu prevádzky na území mesta Svätý Jur

Konkrétny predmet podnikateľskej (resp. inej činnosti):.......................................................

Adresa nebytových priestorov: .................................................................................................
Číslo listu vlastníctva (prípadne iného právoplatného dokladu) objektu, príp. pozemku :
.............................................
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov a zároveň udeľujem
súhlas Mestskému úradu, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur so spracovaním mojich osobných
údajov, v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účely spracovania mojej žiadosti.

Dátum: ........................

.................................................
meno, podpis a pečiatka žiadateľa

K žiadosti žiadateľ v zmysle § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prikladá v prílohe
nasledovné doklady:
- Kolaudačné, resp. užívacie povolenie k nebytovým priestorom stavebne určeným na
obchod a služby, vydané orgánom štátnej správy.
- Právne platné doklady, osvedčujúce právoplatnosť začatia podnikateľskej činnosti v
zmysle právnych predpisov;
- Nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, príp. pozemku s uvedením predmetu
podnikateľskej činnosti. Ak sú spolumajitelia ďalšie osoby, priloží súhlas spolumajiteľov k
podnikateľskej činnosti s uvedením predmetu podnikania.

- Ak vlastník objektu neuzatvára nájomnú zmluvu (napr. rodinní príslušníci), priloží čestné
prehlásenie vlastníka objektu, príp. pozemku so súhlasom na podnikateľskú činnosť. Ak je
žiadateľ podnájomníkom a nájomná zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľ k podnájmu
tretím osobám, priloží písomný súhlas prenajímateľ k podnájmu.

Upozornenie :
Žiadosť podávajú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov ak
ide o :
 zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni
zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo
výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok
 prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
 umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne

