
 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny...................................... 

V  Y  H  L  Á  S  E  N  I  E  
Uchádzač o zamestnanie  
Meno 

 

Priezvisko 

 

Titul 

 

Trvalý/prechodný pobyt (ulica, obec, číslo PSČ)
 
 

 
Rodné číslo E-mailová adresa Telefonický kontakt 

Vyhlasujem, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie som 

   neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť 

 

  prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť ako 

 spoločník obchodnej spoločnosti 
 konateľ obchodnej spoločnosti 

 člen dozornej rady obchodnej spoločnosti 

 člen predstavenstva obchodnej spoločnosti 
 prevádzkovateľ činnosti podľa živnostenského zákona 

 prevádzkovateľ činnosti podľa osobitného predpisu1 

 vykonávateľ poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu2 

 vykonávateľ činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 

 vykonávateľ činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 
 

Súčasne vyhlasujem, že nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov 

vyplývajúce z pracovného pomeru. 
 

Boli mi pridelené tieto identifikačné údaje3: 
 

IČO:                                                    DIČ: 
 

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a v prípade uvedenia 

nepravdivých údajov som si vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 221, § 225, § 261 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného 

zákona v znení neskorších predpisov. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivých údajov 

uvedených v  tomto vyhlásení som povinný na požiadanie poskytovateľa príspevku (úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny) vrátiť poskytnutý finančný príspevok v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona. 

Dátum 

 

Podpis UoZ 

 
 

                                                             
1 Napríklad zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a o Slovenskej 

komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z., zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej 

členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov , zákon č. 

586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a 

zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 

442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 

488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotn íctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o  zmene 

a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
2 § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. 
3 Uveďte všetky IČO a DIČ, ktoré boli pridelené fyzickej osobe. 


