OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo: OU-MI-OO-2018/010250-012

V Michalovciach dňa 01. augusta 2018

OZNÁMENIE
Okresného úradu Michalovce
o vydaní rozhodnutia č. OU-MI-OO-2018/010250-007 zo dňa 31. júla 2018
o rozšírení činnosti pracoviska Okresného úradu Michalovce v meste Veľké Kapušany
Obvodný úrad v Michalovciach rozhodnutím č. AM/2008/04359 zo dňa 11.11.2008
zriadil pracovisko so sídlom v meste Veľké Kapušany. Okresný úrad Michalovce na základe
súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OMSZV1-2018/016729-005 z 23. júla
2018
rozširuje
výkon štátnej správy
pracoviska Okresného úradu Michalovce so sídlom v meste Veľké Kapušany,
P. O. Hviezdoslava 75, 079 01 Veľké Kapušany
o úsek živnostenského podnikania v rozsahu:
- na úseku živnostenskej registrácie:
1. Zabezpečovanie plnenia úloh (fyzického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti,
ktoré sú živnosťou,
2. Prijímanie/vydávanie:
- ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa
živnostenského zákona/osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
- oznámenia o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení/
úradný záznam,
- oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia
pozastavenia prevádzkovania živnosti / potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti,
potvrdenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
- oznámenia o ukončení podnikania / potvrdenia o ukončení podnikania,
- oznámenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia
živnosti / potvrdenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom
začatia živnosti,
- žiadosti o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri / prehľad
zapísaných údajov,
- žiadosti o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti alebo neverejnej časti / výpis
zo živnostenského registra z verejnej alebo neverejnej časti,
- údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a
oznámenia, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, údajov potrebných
na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

-

prijímanie podaní pre odbory Okresného úradu Michalovce (agenda generalistu).

-2Výkon štátnej správy na uvedenom úseku bude pracovisko zabezpečovať v Klientskom
centre Veľké Kapušany - každý štvrtok od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Výkon štátnej správy pracoviska na
od 1. augusta 2018 na dobu neurčitú.

uvedenom úseku sa rozširuje s účinnosťou

PhDr. Jana Cibereová, v. r.
prednostka Okresného úradu Michalovce

