
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyplní úrad  

 
   OBVODNÝ ÚRAD V ................................... 
   odbor živnostenského podnikania 

 
OHLÁSENIE   (ŽIADOS Ť O VYDANIE ŽL) 

voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti právnickou osobou so sídlom na území SR 

Podľa § 45 a 46 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ohlasujeme 
(žiadame o vydanie ŽL): 

obchodné meno, právna forma: ABCD, s.r.o. 

sídlo: Nezábudkova 123/4, 911 01 Trenčín 

identifikačné číslo (IČO) ak už bolo 

pridelené: 
 

ÚDAJE O ŠTATUTÁRNOM ORGÁNE 

meno a priezvisko bydlisko spôsob konania 

Ing. Peter Petrovič Nezábudkova 1234/5 samostatne 

 
PREDMETY PODNIKANIA 

1.predmet 
podnikania: 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľných živností  

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

 

prevádzkareň - združená prevádzkareň - súvisiaci priestor* (adresa): 

2.predmet podnikania: Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

 

prevádzkareň - združená prevádzkareň - súvisiaci priestor* (adresa): 



3.predmet podnikania: 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

 

prevádzkareň - združená prevádzkareň - súvisiaci priestor* (adresa): 

4.predmet podnikania: 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

 

prevádzkareň - združená prevádzkareň - súvisiaci priestor* (adresa): 

5.predmet podnikania: 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

 

prevádzkareň - združená prevádzkareň - súvisiaci priestor* (adresa): 

6.predmet podnikania: 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

 

prevádzkareň - združená prevádzkareň - súvisiaci priestor* (adresa): 

* nehodiace sa škrtnite 

Odbornú spôsobilosť preukazujeme nasledovnými dokladmi: 
(u jednotlivých predmetov - výučný list, vysvedčenie, diplom, oprávnenie atď.) 



Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (sídla, prevádzkarne) preukazujeme: 
(list vlastníctva, nájomná zmluva)  
Nájomná zmluva zo dňa __________ 

Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon nám neobmedzuje alebo nevylučuje 
prevádzkovať živnosť a že na náš majetok nebol ukončený konkurz ani nebol návrh na konkurz zamietnutý 
pre nedostatok majetku, že nám súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa 
vykonávania živnosti. 

Podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb):  
 

_________________________________ 

 
Prílohy: 

    
 
-          Doklad o založení (zriadení) spoločnosti – Zakladateľská listina zo dňa ______ 
-          Kolok v hodnote _______ (podľa počtu živností) 
- Nájomná zmluva zo dňa ____________ 
- List vlastníctva k nehnuteľnosti kde bude mať spoločnosť ABCD, s.r.o. sídlo 
- Výpis z registra trestov zakladateľa, jediného spoločníka a konateľa spoločnosti 
 

 
 
Poznámka: Pokiaľ nepostačuje tento formulár, ďalšie údaje píšte na čistom papieri a doložte ako prílohu! 

 


