Mestský úrad Dunajská Streda
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Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Odtlačok prezentačnej pečiatky

VEC: Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania
kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území
mesta
Dunajská
Streda
Odtlačok prezentačnej
pečiatky
Týmto žiadam o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania
kultúrneho podujatia spojeného s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta
Dunajská Streda.
Údaje o usporiadateľovi:
Obchodné meno a sídlo právnickej osoby:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa na doručovanie písomností / ak nie nie totožná so sídlom/ s trvalým pobytom/
......................................................................................................................................................
IČO právnickej, resp. fyzickej osoby /podnikateľa/ alebo ročné číslo : ....................................
Údaje o podujatí :
Názov kultúrneho podujatia .......................................................................................................
Obsahové zameranie podujatia ...................................................................................................
Podujatie sa uskutoční :
Jednorázovo dňa :

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

Čas konania podujatia:
od ................ hod. do
Opakovanie v dňoch : ........................... od .......... ..... hod. do
........................... od ................ hod. do
........................... od ................ hod. do

............... hod.
.............. hod.
............... hod.
............... hod.

Miesto konania podujatia: ........................................................................................................

Výmera verejného priestranstva : ................ pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Dunajská Streda
parc. č. ................vedenej na LV číslo ......................
Údaje o osobe, ktorá zodpovedá za priebeh kultúrneho podujatia :
Meno a priezvisko: ........................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................. tel. kontakt.: .........................
S kultúrnym podujatím je spojený :
a/ predaj nasledovných výrobkov:
b/ poskytovanie nasledovných služieb :
V Dunajskej Strede, dňa ............................

...............................................
Podpis usporiadateľa, pečiatka

Prílohy k žiadosti:
1.zmluva uzavretá s firmou súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečí poriadok na
kultúrnom podujatí,
2.zmluva s oprávnenou firmou, ktorá zabezpečí vyčistenie daného verejného priestranstva
a súčasne zabezpečí aj odvoz komunálneho odpadu,
3.zmluva o zabezpečení prevádzky mobilných toaliet, ak kultúrne podujatie trvá viac ako 2
hodiny, v prípade celodenného kultúrneho podujatia, alebo ak kultúrne podujatie trvá viac dní
po sebe, usporiadateľ priloží zmluvu zabezpečujúcu prevádzku toaliet so splachovaním,
4. v záujme zabezpečenia kvality poskytovania služieb v oblasti pohostinskej činnosti
predloží zoznam podnikateľov, ktorí budú zabezpečovať predaj na priamu konzumáciu počas
kultúrneho podujatia,
5. situačný plán miesta kultúrneho podujatia vrátane javiska a smeru reproduktorov,
6. živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra- fotokópia

