OBEC ZBOROV
Obecný úrad
Lesná 10, 086 33 Zborov

Reg. zn.:

ŽIADOSŤ O PRENÁJOM PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU ZBOROV
1. Údaje o žiadateľovi
Fyzická osoba
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ):
Korešpondenčná adresa (neuvádza sa ak je totožná s adresou trvalého pobytu):

Právnická osoba
Obchodné meno, názov organizácie:
IČO:

DIČ:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Adresa sídla (ulica, mesto, PSČ):
Korešpondenčná adresa (neuvádza sa ak je totožná s adresou sídla):

2. Žiadam o prenájom (označiť krížikom)
sála KD (vrátane vestibulu a WC)
balkón so zasadačkou č.1 (vrátane WC)
zasadačka č.1 (vrátane WC)
zasadačka č.1 a 2 (vrátane WC)
kuchyňa (vrátane inventáru)

3. Účel prenájmu priestorov (označiť krížikom typ akcie a doplniť druh akcie)
nekomerčná akcia

komerčná akcia
Druh:

Telefón
+421/54/479 83 06

-

Druh:

Fax
+421/54/479 86 07

E-mail
info@zborov.sk

kar

Internet
www.zborov.sk

IČO
00322741

4. Termín
Dátum:

Čas:

od: _______________________

od: _______________________

do: _______________________

do: _______________________

5. Predpokladaný počet hostí
.............. osôb
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam týmto súhlas Obci Zborov, IČO: 00 322 741, Lesná 10,
086 33 Zborov, so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených na žiadosti o prenájom
priestorov kultúrneho domu a na ich poskytnutie inej osobe výhradne na účel evidencie žiadateľov
o prenájom priestorov kultúrneho domu, spracovania materiálov do Obecného zastupiteľstva v Zborove
a s tým súvisiacich úkonov.

......................................................................................
Dátum a podpis (žiadateľa a spolu posudzovanej osoby)
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Potvrdenie o finančných záväzkoch po lehote splatnosti žiadateľa voči obci, správcovi (prenajímateľovi)
priestorov kultúrneho domu.
Finančné záväzky po lehote splatnosti

Suma
[ EUR ]

Dátum

Podpis

Komunálny odpad
(vyplniť na príslušnom oddelení obecného
/mestského/
úradu
v mieste
trvalého
/prechodného/ bydliska žiadateľa)

Miestne poplatky
(vyplniť na príslušnom oddelení obecného
/mestského/
úradu
v mieste
trvalého
/prechodného/ bydliska žiadateľa)

Splátkový kalendár

ÁNO / NIE *

(* nehodiace sa preškrtnúť)

Správne konanie voči žiadateľovi

ÁNO / NIE *

(* nehodiace sa preškrtnúť)

ÚRADNÝ ZÁZNAM - NEVYPLŇOVAŤ!
(údaje na základe priložených príloh o príjme)
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Pečiatka

