Žiadosť
o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
podľa podmienok stanovených § 6 zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Časť A (vypĺňa žiadateľ)
1. Základné údaje o PO/FO
Právnická osoba (PO) 1)

Obchodný názov

Fyzická osoba (FO) 1)

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

e-mail

Rodné číslo

Tel. č.

Mobil

Sídlo PO / Adresa trvalého bydliska Ulica, číslo
FO
e-mail

Obec

PSČ

Tel. č.

Mobil

Prevádzkareň

Ulica, číslo

Obec

PSČ

Kontaktné údaje pre zverejnenie
v Registri sociálnych podnikov

e-mail

Tel. č.

Mobil

Titul

Právna forma*: a) spoločnosť s ručením obmedzeným, b) akciová spoločnosť, c) družstvo, d) fyzická osoba – podnikateľ, e) občianske združenie, f) nadácia,
g) neinvestičný fond, h) nezisková organizácia, i) účelové zariadenie cirkvi, j) iná - uviesť aká
IČO

DIČ

Územný obvod vykonávania činnosti

Dátum zápisu do Obchodného
registra / iného registra

Označenie registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná

Druh registrovaného sociálneho podniku (podľa § 11 ods. 1, ktorým bude dosahovať Názov činnosti (podľa § 11 ods. 2, ktorú bude vykonávať registrovaný sociálny
pozitívny sociálny vplyv) 1)
podnik) 1)
a) verejnoprospešný podnik,

a) integračný podnik

b) komunitnoprospešný podnik

b) sociálny podnik bývania
c) všeobecný registrovaný sociálny podnik

2. Štatutárny zástupca právnickej osoby
Meno

Priezvisko

Titul

Adresa trvalého pobytu - Ulica, číslo
Tel. č.

Obec
Mobil

PSČ

E-mail

3. Informácie o zamestnancoch (súčasťou je vyplnený formulár Príloha k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku – druh "integračný sociálny
podnik“ obsahujúci čestné prehlásenie o splnení podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania v zmysle §12 ods.1 a ods. 2 zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Evidenčný počet zamestnancov ku dňu Počet zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného
podania žiadosti
pomeru boli znevýhodnenými alebo zraniteľnými
osobami (podľa §2 ods. 5, 6 zákona č. 112/2018 Z.z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

Percento zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými alebo
zraniteľnými osobami z celkového počtu zamestnancov (podľa §2 ods. 5, 6 zákona č. 112/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov)

4. Kontaktná osoba
Priezvisko

Meno

Adresa - Ulica, číslo
Tel. č.

Titul
Obec

Mobil

PSČ

E-mail

5. Prehlásenie
(1) Žiadateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí, aby údaje uvedené v tejto žiadosti a jej
prílohách boli použité a spracované v informačnom systéme Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté
v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, že
tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby potrebnej pre rozhodnutie o žiadosti a archiváciu žiadosti.
(2) Žiadateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí, aby údaje uvedené v tejto žiadosti a jej
prílohách boli zverejnené v Registri sociálnych podnikov, ktorý vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas dávam na celé obdobie vedenia v registri
sociálnych podnikov.
(3) Žiadateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so spracovaním údajov uvedených v tejto
žiadosti a jej prílohách za účelom vyžiadania výpisu z registra trestov.
(4) Svojim podpisom potvrdzujem úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti a jej prílohách a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia
nepravdivých alebo neúplných údajov.
Dátum:

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, odtlačok pečiatky

Časť B (vypĺňa žiadateľ)

I.

6. Prílohy k žiadosti žiadateľa so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike
Príloha č. 1 – základný dokument 2) (originál alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu, zriaďovateľský dokument) ak žiadateľ
1) nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2) má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu
Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 2 – projekt činnosti (podnikateľský zámer) registrovaného sociálneho podniku ku vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný
pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti;
- u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných
príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky.
Príloha č. 3 – údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu.
Fyzické osoby - fyzická osoba/ podnikateľ, ako aj štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu, priložia podľa vzoru vyplnené tlačivo čestné
vyhlásenie o poskytnutí úplných a pravdivých údajoch o svojej osobe potrebné na výpis z registra trestov alebo výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace.
Príloha č. 4 – formulár - Príloha k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku v prípade žiadateľa o "integračný sociálny podnik"

Príloha č. 5 – formulár – čestné vyhlásenie že subjekt nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii, subjekt nie je v súdom určenej správe alebo
v inom podobnom konaní. Priložiť iba v prípade žiadateľa s právnou formou: účelové zariadenie cirkvi

7. Prílohy k žiadosti žiadateľa so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky
Príloha č. 1 – základný dokument 2) (originál alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu, zriaďovateľský dokument)
Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 2 – projekt činnosti budúceho registrovaného sociálneho podniku, ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom

Príloha č. 3 – doklad o zriadení sídla ak ide o právnickú osobu alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu
Príloha č. 4 – doklad o bezúhonnosti; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu
Príloha č. 5 – formulár - Príloha k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku v prípade žiadateľa o "integračný sociálny podnik"
Príloha č. 6 – nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu
Príloha č. 7 – nemá nedoplatky na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte
miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu
Príloha č. 8 – neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného
sociálneho podniku
Príloha č. 9 – nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol
zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii

Časť C (vypĺňa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
8. Žiadosť za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vybavuje a kontrolu formálnej správnosti vykonáva zamestnanec Odboru sociálnej
ekonomiky
Meno
Priezvisko
Titul
Počet prevzatých príloh
Prevzal - áno/nie

Poznámka

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Príloha č.9
Dátum
1)

2)

Podpis zamestnanca

Správne označiť
Základný dokument obsahuje:
1. opis hlavného cieľa (merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu)
2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu
3. predmet hospodárskej činnosti
4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú
k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu
5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku na dosiahnutie hlavného cieľa
6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru alebo uplatňovaním demokratickej správy
Základným dokumentom občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy; neziskovej organizácie je štatút; nadácie je
nadačná listina; verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina;
jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy; fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom a žiadateľa, ktorý má
sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu je iný dokument.

