
Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, ul. Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov 

 

 

Obchodná registrácia: ................................................ 

 
 

 

P R I H L Á Š K A 

 Meno:   

.........................................................          Priezvisko:   ..............................................................

.......... 

Adresa 

bydliska:   .....................................................................................          PSČ:   .........................

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

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

OP:   ..................................................................... 

Kontakt – tel : ........................................................     email: 

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



, týmto sa prihlasujem za riadneho člena Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, 

J. Krónera 588, 023 53 Staškov.  Prehlasujem, že som sa oboznámil/-a so Stanovami Družstva 

vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, im som porozumel/-a a bez výhrad s nimi súhlasím. 

Všetky práva a povinnosti mne vyplývajúce z Stanov Družstva vlastníkov neštátnych lesov 

obce Staškov, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z rozhodnutia členskej schôdze 

ako i z rozhodnutia predstavenstva budem riadne plniť.  Zaväzujem sa zaplatiť  základný 

členský vklad.  Svojím podpisom  čestne prehlasujem, že dávam súhlas, aby Družstvo 

vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.  Zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, spracovalo a uschovalo moje osobné 

údaje, ktoré sú uvedené v záhlaví žiadosti.  Tieto osobné údaje je oprávnené poskytnúť tretím 

osobám iba zo zákonných dôvodov alebo, ak je to nevyhnutné pre činnosť družstva. Doba 

súhlasu je počas trvania členstva v Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov až do 

právoplatného vysporiadania členstva.  

  

 

  

 

 

V  .......................................................          dňa  ................................. 

 

 

 

 

 

 

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

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

                    vlastnoručný 

podpis 
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