
Prevádzkovateľ, žiadateľ: *

DIČ : *

Druh hazardnej hry : *

Licencia č. : *

Dodatok č. : *

Začiatočný počet prevádzok: *

Konečný počet prevádzok : *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 6 * 7 18 19 20 21 22

orientačné súpisné

Spolu 0 0

Nápoveda:

* povinný údaj

Označenie

bunky
Názov bunky

Formát

údajov

E1 Prevádzkovateľ, žiadateľ text

E2 DIČ číslo

E3 Druh hazardnej hry text

E4 Licencia č. text

E5 Dodatok č. číslo

E6 Začiatočný počet prevádzok číslo

E7 Konečný počet prevádzok číslo

Označenie

 stĺpca

Názov stĺpca Formát

údajov

1 Číslo prevádzky číslo 

2 Obec text

3 PSČ číslo

4 Ulica text

5 Číslo orientačné text

6 Číslo súpisné text

7 Názov prevádzky text názov prevádzky povinný údaj v prípade, že na rovnakej adrese je viac prevádzok

názov ulice, v ktorej je prevádzka umiestnená

číslo orientačné

číslo súpisné

v prípade neoznačenia ulice, použiť názov obce

číslo prevádzky

názov obce, v ktorej je prevádzka umiestnená

poštové smerové číslo obce, v ktorej je prevádzka umiestnená uvádza sa bez medzery

počet prevádzok  pred žiadanou zmenou

počet prevádzok  po zmene

Obsah stĺpca Poznámky

konkrétny druh hazardnej hry 

číslo rozhodnutia uvedené v individuálnej licencii

poradové číslo dodatku

napr. kurzové stávky

vypĺňa sa len pri žiadostiach o zmenu licencie

číslujeme celými číslami od 1

Obsah bunky

obchodné meno subjektu

DIČ daňového subjektu

Poznámky

Adresa prevádzky

Číslo 

UlicaPSČObec

Číslo 

prevádzky

Názov 

prevádzky
 PP  PZ  O  T V



18 PP číslo

19 PZ číslo

20 O číslo

21 T číslo

22 V číslo informácia "Prevádzka virtuálna" Uvedie sa "1", ak sa jedná o virtuálnu prevádzku

príznak "Prevádzku zrušiť"

informácia "Prevádzka s obsluhou"

informácia "Prevádzka so stávkovými terminálmi"

Uvedie sa "1", ak sa žiada o zrušenie prevádzky

Uvedie sa "1", ak sa jedná o prevádzku s obsluhou 

Uvedie sa "1", ak sa jedná o prevádzku s terminálom

príznak "Prevádzku povoliť" Uvedie sa "1", ak sa žiada o povolenie prevádzky


