
 

  
 
 
 
 

 
KVALIFIKOVANÝ PODNET NA ZRUŠENIE DOČASNEJ OCHRANY 

 
 
 
 

Označenie súdu, ktorému je kvalifikovaný podnet určený*: 
(Označte súd, ktorému je námietka 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 oznamovateľa kvalifikovaného podnetu – Fyzická osoba/Právnická osoba* 
Meno a priezvisko/Názov alebo obchodné meno*: 
 
Miesto podnikania/Sídlo: 
 

a) Názov ulice/verejného priestranstva: 

b) Orientačné číslo: 

c) Súpisné číslo: 

d) Názov obce*: 

e) PSČ*: 

f) Štát*: 
 
IČO (Identifikačné číslo organizácie) *: 
 
 
 



 

 Označenie podnikateľa pod dočasnou ochranou – 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 podnikateľa pod dočasnou ochranou – Právnická  osoba* 

Názov alebo obchodné meno*: 

Označenie sídla: 

a) Názov ulice/verejného priestranstva: 

b) Orientačné číslo: 

c) Súpisné číslo: 

d) Názov obce*: 

e) PSČ*: 

f) Štát*: 
 
IČO (Identifikačné číslo organizácie) *: 
 
 



Opis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich podanie kvalifikovaného podnetu*:             
(V prípade, ak text pre opis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich podanie kvalifikovaného podnetu 
obsahuje viac ako 5000 znakov, pripojte text znenia kvalifikovaného podnetu ako samostatnú prílohu tohto 
formulára). 



Dátum podania kvalifikovaného podnetu na zrušenie dočasnej ochrany*: 
(Označte dátum vo formáte DD/MM/RRRR)  

Podpis oznamovateľa kvalifikovaného podnetu:  
(Toto pole vyplňte len v prípade podávania podnetu listinným spôsobom)  
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