
OKRESNÝ ÚRAD .............................
odbor živnostenského podnikania
..............................................................

II.  Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri 
(ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení)   
Podľa § 11 ods. 9/ § 17 ods. 5, 6, 7/ § 13 ods. 2 / § 45 ods. 3 písm. a) -  PO, ktorá sa nezapisuje do /  § 45a ods. 4 písm. b)/ § 8 ods. 1 a 2/ § 8 ods. 5 / zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) oznamujem nasledovné zmeny a doplnky týkajúce sa údajov v živnostenskom registri:
1.
Obchodné meno:
Bydlisko (u PO sídlo):
Identifikačné číslo (IČO):
Rodné číslo  (iba u FO):
Fyzická osoba (podnikateľ) označí  obchodné  meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je prihlásená na povinné zdravotné poistenie:
        Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.                             Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
        Union zdravotná poisťovňa, a. s.                                   Zdravotná poisťovňa mimo SR
 1a) 
Oznámenie zmien podľa § 11 ods. 9 živnostenského zákona* 
   Ustanovenie do funkcie zodpovedného zástupcu        
   Ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu        
K predmetu podnikania:


Titul:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Rodné číslo:
Pohlavie:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia (ak nie je uvedené rodné číslo):
Štátna príslušnosť:
Bydlisko osoby zodpovedného zástupcu:
Ulica:
Číslo:
Okres:
Obec:
PSČ:
Štát:
Uvedenú zmenu preukazujem:  
Súhlas  zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie  a vyhlásenie zodpovedného zástupcu  o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti na prevádzkovanie (príloha) 
Doklad o odbornej spôsobilosti (príloha):



Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu  z registra trestov osoby zodpovedného zástupcu:
Priezvisko:
Meno:
Rodné číslo:
Okres narodenia:
Miesto narodenia:
Štát narodenia:
Predchádzajúce meno:
Predchádzajúce priezvisko:
Meno otca:
Priezvisko otca:
Meno matky:
Priezvisko matky:
Rodné priezvisko matky:
Poznámka:
Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR, nevypĺňa údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov, ale priloží (ako prílohu)  výpis z registra trestov  postupom podľa § 46 ods. 5 alebo podľa § 66f  živnostenského zákona (ak ide o osobu spoločenstva).
*Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní.
   Neplatí to pre podnikateľov podľa § 11 ods. 8 živnostenského zákona (podnikatelia, ktorí majú zriadených viac ako jednu prevádzkareň a v nich prevádzkujú remeselnú alebo viazanú živnosť).

1b)
Oznámenie zmien podľa § 17 ods. 5, 6, 7 živnostenského zákona**
       Zriadenie:       prevádzkarne      združenej prevádzkarne      súvisiaceho priestoru 1)         
  Deň zriadenia:
Na adrese:
PSČ:
Obec:
Ulica:
Číslo:
Predmety podnikania:


Uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (č.):
Vydané živnostenským úradom: 
  Dňa:






    Zrušenie:      prevádzkarne      združenej prevádzkarne       súvisiaceho priestoru 1)
Deň zrušenia:
Na adrese: 
PSČ:
Obec:
Ulica:
Číslo:
Predmety podnikania:


Uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (č.):
Vydané živnostenským úradom: 
  Dňa:






Priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľom,  výstavné priestory a vzorkové predajne (§ 17 ods. 3 písm. a) a d)  živnostenského zákona).  	
** Zriadenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne, súvisiaceho priestoru je povinný podnikateľ oznámiť najneskôr v deň ich  zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. 
Zrušenie prevádzkarne,  združenej prevádzkarne, súvisiaceho priestoru je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od  ich zrušenia.
1c)
Oznámenie zmien podľa § 13 ods. 2 živnostenského zákona (pokračovanie v živnosti po úmrtí fyzickej osoby - živnostníka) 
Dátum úmrtia  fyzickej osoby  (živnostníka) 

     Dedič zo zákona2)          Dedič zo závetu2)        Pozostalý manžel2)             Správca dedičstva 3)
Titul:
Priezvisko:
Meno:
Titul:

Rodné priezvisko:
Štátna príslušnosť:
Bydlisko: (v tvare: PSČ, obec, ulica, číslo)
Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu  z registra trestov:
Priezvisko:
Meno:
Rodné číslo:
Okres narodenia:
Miesto narodenia:
Štát narodenia:
Predchádzajúce meno:
Predchádzajúce priezvisko:
Meno otca:                                                      Priezvisko otca:
Meno matky:
Priezvisko matky:
Rodné priezvisko matky:
 Poznámka: 
Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR, nevypĺňa údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov, ale priloží (ako prílohu)  výpis z registra trestov, buď  postupom podľa § 46 ods. 5 alebo podľa § 66f  živnostenského zákona.
2)   v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa,
3)   v lehote do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie (v zmysle § 175a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). 
	Poznámka
	Osoba, ktorá bude vykonávateľom živnosti  (do skončenia  konania o prejednaní dedičstva), túto skutočnosť oznámi miestne príslušnému živnostenskému úradu  podľa bydliska zomrelého podnikateľa.  
Ak osoba (vykonávateľ živnosti) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a  § 7 ods. 1  živnostenského zákona,  ustanoví zodpovedného  zástupcu (vyplní aj bod 1a).
 


1d)
Oznámenie zmien  podľa § 45 ods. 3 písm. a) živnostenského zákona (právnickou osobou, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra)   
Osoba štatutárneho orgánu: 


Titul:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Rodné číslo:
Pohlavie:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia (ak nie je uvedené rodné číslo):
Štátna príslušnosť:
Bydlisko osoby štatutárneho orgánu:
Ulica:
Číslo:
Okres:
Obec:
PSČ:
Štát:
Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu  z registra trestov osoby štatutárneho orgánu:
Priezvisko:
Meno:
Rodné číslo:
Okres narodenia
Miesto narodenia:
Štát narodenia:
Predchádzajúce meno:
Predchádzajúce priezvisko:
Meno otca:
Priezvisko otca:
Meno matky:
Priezvisko matky:
Rodné priezvisko matky:
Poznámka: Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR,  nevypĺňa údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov, ale priloží (ako prílohu)  výpis z registra trestov postupom podľa § 46 ods. 5 alebo podľa § 66f  živnostenského zákona (ak ide o osobu spoločenstva).
1e)
Oznámenie zmeny podľa § 45a  ods. 4 písm. b) živnostenského zákona (zmena platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia) 

1f)

 Oznámenie zmien podľa § 8 ods. 1 a 2 živnostenského zákona (prekážky prevádzkovania živnosti)
Zrušenie konkurzu - uviesť údaje :
Názov a sídlo súdu:
Spisová značka rozhodnutia:
Deň právoplatnosti rozhodnutia:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  - uviesť údaje :  
Názov a sídlo súdu:
Spisová značku rozhodnutia: 
Deň právoplatnosti rozhodnutia:
1g)
Oznámenie zmien podľa § 8 ods. 5 živnostenského zákona (prekážky prevádzkovania živnosti) 
Zákaz činnosti súdom v predmete podnikania: 
Názov a sídlo súdu:
Spisová značku rozhodnutia: 
Deň právoplatnosti rozhodnutia:
Zákaz činnosti správnym orgánom v predmete podnikania:
Názov a sídlo správneho orgánu:
Spisová značku rozhodnutia: 
Deň právoplatnosti rozhodnutia:

1/h
Oznámenie zmien podľa § 49 ods. 1  živnostenského zákona   (zmena údajov  o zodpovednom zástupcovi,  ktoré sú uvedené  v dokladoch o živnostenskom oprávnení (živnostenskom liste, koncesnej listine)   
Bydlisko osoby zodpovedného zástupcu 
Ulica
Číslo
Okres
Obec
PSČ
Štát
Titul. 
Meno
Priezvisko

Poznámka: 
Zmena údajov sa  zapíše  do živnostenského registra. Správny poplatok na nevyberie s poukazom na poznámku 2  k položke 148 zákona o správnych poplatkoch. 


Právnická osoba označí, či žiada  príslušné  zmeny údajov oznámiť  správcovi dane:  Áno      Nie                                               

Prílohy: 




Dátum:  ......................................
		 ........................................................................................................
                                                                               podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) 
 


