
 Okresný úrad................................. 

 Odbor živnostenského podnikania 

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

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

 

Žiadosť o pokračovanie v živnostenskom podnikaní 

 

Meno a priezvisko: .................................................., nar. .......................................... 

Adresa pobytu: .................................................................................................... 

Obchodné meno: .................................................., IČO: .......................................... 

Miesto podnikania: ..................................................................................................... 

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu .................................................. 

Číslo živnostenského registra: ..................................................................................... 

Deň vzniku oprávnenia: ............................................................................................... 

            (ďalej len „navrhovateľ“) 

Počet príloh: 1 

 

podľa § 8 ods. 3 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský 

zákon“) v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 1 a § 19 ods.1 a ods. 2 zák. č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) v znení neskorších 

predpisov 

 

I. 

Rozhodnutím Okresného súdu ................................ č. k. ............................. zo dňa 

............................ bol povinný ako dlžník podľa § 166e ZKR oddlžený a bol vyhlásený konkurz.  

Príloha:  Kópia uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu zo dňa ................................................... 

 



II. 

Podľa § 166e ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších 

predpisov O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení 

splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v 

konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze 

alebo splátkovým kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o 

ktoré dlhy ide. 

Podľa § 18 ods. 1 Správneho poriadku Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na 

podnet správneho orgánu. 

Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, 

alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného 

zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom, takéto podanie obsahujúce návrh vo veci 

treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. 

Podľa § 19 ods. 2 Správneho poriadku Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí 

byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť 

jeho ďalšie náležitosti.  

Podľa § 8 ods. 1 Živnostenského zákona Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani 

právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu 

alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania 

jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Ak 

podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po 

piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného 

rozvrhového uznesenia súdu. 

Podľa § 8 ods. 4 Živnostenského zákona Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v 

odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti 

bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej 

komory. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil 

súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne. 

V zmysle vyššie uvedených ustanovení navrhovateľ žiada príslušný Živnostenský úrad, aby 

vydal rozhodnutie o odpustení prekážky, keďže navrhovateľ čestne prehlasuje, že si počas výkonu 

podnikania na živnostenské oprávnenie svedomito plnil všetky zákonom uložené povinnosti a nemá 

nedoplatky na daniach, zdravotnom poistení a sociálnom poistení.  



III. 

Podľa § 8 ods. 4 Živnostenského zákona v znení neskorších predpisov Živnostenský úrad môže 

odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, 

že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie 

Slovenskej živnostenskej komory. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na 

podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný 

úmyselne. 

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia navrhovateľ žiada, aby príslušný Živnostenský úrad 

vydal rozhodnutie, ktorým navrhovateľovi odpúšťa prekážku prevádzkovania živnosti, ktorá mu 

vznikla podľa § 8 ods. 1 Živnostenského zákona v znení neskorších predpisov.  

 

 

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

 

  navrhovateľ 

 

 

 

 

 

 


