........................................................................................................................................
Meno a priezvisko, adresa žiadateľa
Obecný úrad
Zemplínska Široká 304
072 13 Palín
Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzky v obci a schválenie
návrhu prevádzkovej doby
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3 v znení neskorších predpisov týmto
žiadam Obecný úrad v Zemplínskej Širokej o vydanie súhlasu na umiestnenie
prevádzky v obci.
Predkladám nasledovné údaje:
Meno a priezvisko/Obchodné meno žiadateľa: ...........................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................................
IČO:..............................................................................................................................
Bydlisko: ......................................................................................................................
Adresa prevádzky: .......................................................................................................
Telefón, mobil, email:........................... .......................................................................
Priestory na prevádzku /označte/:
□ vlastné
□ prenajaté
□ v rodinnom dome
□ iné /uviesť aké/ .................................................
.................................... m² plôch /uveďte plochu/
Predmet podnikania v uvedenej prevádzke - sortiment:
........................................................................................................................................
Názov prevádzky:
........................................................................................................................................
Informatívny návrh času prevádzkových hodín v prevádzke vrátane obedňajšej
prestávky:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

:
:
:
:
:
:
:

Osoba zodpovedná za činnosť prevádzky:
Meno a priezvisko: .........................................................................................................
Dátum narodenia: ..........................................................................................................
Číslo telefónu, email: .....................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................
V Zemplínskej Širokej, dňa ...........................................

.............................................................
podpis žiadateľa
u právnických osôb pečiatka,
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby

Prílohy:
- živnostenský list
- nájomná zmluva /ak je nájomcom v objekte, kde podniká/
- list vlastníctva /ak je vlastníkom objektu, kde podniká/
- vyjadrenie RÚVZ
- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k predmetu Vašej žiadosti
- iné doklady /uviesť aké/:.......................................

Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
Č.j.: 315/2016

V Zemplínskej Širokej, 24.5.2016

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov v nadväznosti na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa
ustanovenia § 42 príslušný právny orgán v zmysle horeuvedených zákonov vydáva
toto
ROZHODNUTIE
podnikateľovi Miroslavovi Matišinovi, bytom Zemplínska Široká 115, 072 13 Palín
súhlasí so zriadením prevádzky s názvom „Údržba a oprava motorových
vozidiel“
ktoré je umiestnené v priestoroch s.č. 46 v obci Zemplínska Široká, pre poskytovanie
služieb:
- údržba a oprava motorových vozidiel
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať a rešpektovať platné zákony, právne predpisy,
nariadenia a prevádzkový poriadok.
Prevádzková doba je stanovená následovne:
Pondelo – piatok: 8:00 – 16:00 hod.
Sobota:
zatvorené
Nedeľa:
zatvorené
Obedňajšia prestávka: Odôvodnenie:
Žiadateľ v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3 v znení neskorších
predpisov podal žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzky v obci
a schválenie návrhu prevádzkovej doby s názvom prevádzky „Údržba a oprava
motorových vozidiel“.
Keďže nie sú dôvody, ktoré by bránili udeleniu súhlasu bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný
úrad v Michalovciach prostredníctvom Obecného úradu v Zemplínskej Širokej.

Ing. Vladimír Mati
starosta obce

Doručuje sa:
- Miroslav Matišin, Zemplínska Široká 115, 072 13 Palín
Na vedomie:
- Danka Poľaková, Zemplínska Široká 44
- Viliam Antal, Ukrajinská 4, Michalovce

Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
Č.j.: 315/2016

V Zemplínskej Širokej, 13.5.2016
Miroslav Matišin
Zemplínska Široká 115
072 13 Palín

Vec
Vyjadrenie k žiadosti o povolenie podnikania v obci
Na základe Vašej žiadosti, zo dňa 13.5.2016 v ktorej žiadate o povolenie podnikania
v obci, na predmet podnikania „Údržba a oprava motorových vozidiel“, so sídlom
prevádzky Zemplínska Široká 46, Vám oznamujeme nasledovné stanovisko:
voči podnikateľskej činnosti nemáme námietky.
Pred vydaním rozhodnutia o zriadení prevádzky v obci je však potrebné doložiť
nasledovné doklady:
- súhlas o uvedení do prevádzky z RÚVZ so sídlom v Michalovciach,
- vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností k predmetu Vašej žiadosti.
S pozdravom

...............................................
Ing. Vladimír Mati
starosta obce

Súhlas s prevádzkou

Dolepodpísaná/ý .................................................................., týmto súhlasím so zriadením
prevádzky ............................................................, pre .............................................................
Voči prevádzke nemám žiadne námietky.

V Zemplínskej Širokej, ..........................................

.............................................
podpis

