Predtlač

Oznámenie

006A1

Úradné záznamy

o zámere osobitného užívania verejného priestranstva
(Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie sezónnej terasy)
(Predtlač pre hore uvedený úradný proces)

ŽPD

A. Adresát
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTSKÝ ÚRAD,
oddelenie životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
B. Údaje o právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikajúcej podľa osobitných predpisov
1. Obchodné meno (názov organizácie)
2. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul)
3. Adresa sídla/mesto/obec/štát

4. PSČ

C. Doplňujúce údaje
5. Právna forma (a. s., o. s., spol. s r. o., živnostník,
a pod.)

6. IČO

8. Telefón

10. E-mail

9. Fax

7. DIČ

D. Predmet žiadosti
11. Vec
Poskytovanie pohostinskej činnosti v rámci prevádzkarne – s alkoholickými nápojmi, bez alkoholických nápojov *)
12. Spôsob poskytovanej pohostinskej činnosti *)
❖ zriadenie sezónneho odbytového strediska,
❖ zriadenie príležitostného odbytového strediska.
14. Vybavenie odbytového strediska – počet kusov *)
❖ mobilné stoly ................ ❖ mobilné stoličky ................
❖ mobilné slnečníky ......... ❖ mobilné oplotenie
❖ mobilné kvetináče .......... ❖ iné .......................................
16. Plocha záberu verejného priestranstva
.......................... m2
18. V lehote
od: ...........................

do: ..........................

20. Dátum

..................................

13. Druh odbytového strediska *)
❖ terasa
❖ átrium
❖ záhrada.
15. Miesto (ulica /námestie/; súpisné číslo objektu
prevádzkarne, pri ktorom bude sezónne odbytové
stredisko zriadené)
.......................................................................
17. Kategória a skupina odbytového strediska

...............................................................
19. Prevádzkový čas
Pondelok – Piatok: ............................
Sobota:
............................
Nedeľa:
............................
21. Podpis a otlačok pečiatky žiadateľa (štatutárneho zástupcu)

..................................

E. Mesto Liptovský Mikuláš, odbor finančný, oddelenie miestnych daní a poplatkov
Potvrdenie v zmysle VZN č.9/2019/VZN, že žiadateľ má / nemá nedoplatky voči mestu na miestnych daniach
a poplatku za komunálny odpad.

Platné k dátumu: ...........................

...............................................................................
podpis oprávneného pracovníka a odtlačok pečiatky

F. Prílohy k žiadosti
• oprávnenie na podnikanie v danej oblasti – len k nahliadnutiu;
• grafická situácia umiestnenia exteriérového sedenia (odbytového strediska) na verejnom priestranstve
s rozmiestnením a počtom stolov, stoličiek a slnečníkov, vrátane jeho vybavenia, odsúhlasená architektom mesta;
• nájomná zmluva (ak žiadateľ nie je vlastníkom objektu, v ktorom je zriadená prevádzkareň) – len k nahliadnutiu.
Poznámka:
Sezónne odbytové stredisko si zabezpečí zásobovanie v súlade s dopravným režimom a podmienkami vjazdu motorových vozidiel do pešej zóny, t. j. od 5.00 h do 12.00 h a od 18.00 h do 22.00 h.
____________________
*) vhodný text podčiarknuť.

