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Ž i a d o s ť 
o prenájom nebytových priestorov  

Žiadateľ: ................................................................................................................................................ 
(Občan: meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo OP; FO/PO: obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH ) 

Občan: adresa trvalého pobytu/FO podnikateľ: miesto podnikania/PO: sídlo organizácie: 

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

Adresa prechodného pobytu/adresa pre doručovanie: 

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

Číslo telefónu: ................................................... 

Názov spoločenskej akcie: .................................................................................................................... 

Dátum a miesto konania: ....................................................................................................................... 

Predpokladaný počet účastníkov: ..................... 

Ja, dolu podpísaný žiadateľ, čestne prehlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som 

dňom podania žiadosti dosiahol vek 18 rokov, nemám žiadne dlhy voči mestu Partizánske ani 

voči Prenajímateľovi, údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a že som bol oboznámený 

s cenníkom poplatkov a podmienkami prenájmu kultúrneho domu, ktoré sú stanovené 

v Usmernení k využívaniu nebytových priestorov (Kultúrne domy a Spoločenské centrum), 

hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, na organizovanie 

spoločenských akcií a som si plne vedomý toho, že zodpovedám za škody, ktoré vzniknú v 

týchto priestoroch počas spoločenskej akcie. 

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

 podpis správcu Kultúrneho domu  pečiatka a podpis žiadateľa 

V Partizánskom dňa: .................................... 

Vyplní zamestnanec Správy majetku mesta, n.o., Partizánske: 

Výška poplatku za prenájom požadovaných priestorov podľa cenníka: ….......... Eur 

Kaucia vo výške: ….......... Eur, uhradená v hotovosti*/bezhotovostne* dňa: ............................. 

Žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v Usmernení k využívaniu nebytových priestorov (Kultúrne 

domy a Spoločenské centrum), hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, na 

organizovanie spoločenských akcií. 

V Partizánskom dňa: ............................... ................................................... 

 podpis zamestnanca 

* nehodiace sa prečiarknite
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Titul, meno, priezvisko: ................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................ 

Dátum narodenia: ................................................................................................................ 

týmto udeľujem súhlas Správe majetku mesta, n.o., Partizánske so spracovaním mojich osobných 

údajov uvedených v žiadosti o prenájom nebytových priestorov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Partizánske, dňa .................................... 

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

podpis žiadateľa 

 

 

 

 


