
 

  
 
 
 
 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOČASNEJ OCHRANY 
 

 
 
 

Označenie súdu, ktorému je žiadosť určená*: 
(Označte súd, ktorému je žiadosť určená) 

 Okresný súd Trnava 
      Hlavná 49, Trnava     

 Okresný súd Žilina 
     Hviezdoslavova ul. 28, Žilina  

 Okresný súd Banská Bystrica 
       Skuteckého 28, Banská Bystrica  

 Okresný súd Prešov 
       Grešova 3, Prešov  

 
 
 
 

 Označenie žiadateľa – Fyzická osoba* 

Meno*: 

Priezvisko*: 

Označenie miesta podnikania: 

a) Názov ulice/verejného priestranstva: 

b) Orientačné číslo: 

c) Súpisné číslo: 

d) Názov obce*: 

e) PSČ*: 

f) Štát*: 

 
IČO (Identifikačné číslo organizácie*): 
 
 
 
Označenie emailovej adresy žiadateľa:   
(Označte emailovú adresu, ak Vaša elektronická schránka nie je zriadená alebo aktivovaná na doručovanie.)   

Emailová adresa: 

 
 



 

Označenie kontaktnej osoby žiadateľa:   
(Uveďte údaje kontaktnej osoby, na ktorú sa môže súd obrátiť v prípade, ak sú niektoré skutočnosti v žiadosti nejasné, a 
to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, prípadne emailová adresa. Tieto údaje vyplňte len v prípade, ak je táto 
osoba iná, ako osoba žiadateľa.)   
 
 
 
 
 
Vyhlásenia žiadateľa:                                                
(Označte skutočnosti, ktoré žiadateľ vyhlasuje.) 
 

  Žiadateľ žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona  č. 92/2020 Z. z. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že je oprávnený na podanie žiadosti. *  
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa zákona  č. 92/2020 Z. z. z dôvodu 
značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým 
obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že jeho oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020. * 
 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že  k 12. marcu 2020 nebol v úpadku. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie, a nepôsobia vo vzťahu k 
nemu účinky vyhlásenia konkuzru alebo účinky povolenia reštrukturalizácie. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že  k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku 
z jeho podnikateľskej činnosti. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že  k 12. marcu 2020 nebol začatý výkon záložného práva vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu 
alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto 
úkonov odstránil. * 
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo takéto 
následky odstránil. *  
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka. *  
 
 

  Žiadateľ vyhlasuje, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé. * 
 



 

 
Dôležité:  
Poskytnutie dočasnej ochrany môže byť zrušené rozhodnutím súdu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, 
predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z 
dočasnej ochrany.  Ak súd začne  konanie o zrušení dočasnej ochrany, vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby 
najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k osvedčeniu predpokladov pre 
poskytnutie dočasnej ochrany alebo pre jej trvanie alebo písomné vyjadrenie k osvedčeniu dodržiavania povinností 
podľa zákona č.  92/2020 Z. z. a predložil zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 
12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020. Pre prípad začatia konania o zrušení 
dočasnej ochrany je efektívne mať zoznamy podľa predchádzajúcej vety pripravené. 
 
 
Dátum podania žiadosti*: 
(Označte dátum vo formáte DD/MM/RRRR)   

 

 

 

Podpis žiadateľa:   
(Toto pole vyplňte len v prípade podávania žiadosti listinným spôsobom)   
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