názov žiadateľa (obchodné meno PO, SZČO)

Inšpektorát práce Košice
Masarykova 10
040 01 Košice

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na výkon ľahkých prác
Žiadam Inšpektorát práce Košice o vydanie potvrdenia podľa ustanovenia § 7 ods. 3 písm. d)
bodu 2 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii prác a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného
predpisu (§ 11 ods. 4 a 5 Zákonníka práce).
............popis činností, ktoré bude maloletá osoba vykonávať, časový rozsah, miesto výkonu práce,
atď...................

-------------------------------podpis žiadateľa
K žiadosti prikladám:





súhlas zákonného zástupcu,
posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby,
posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s prácou maloletej osoby,
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 20€/ za maloletého, resp. mladistvého

Poznámka:
 Inšpektorát práce Trnava začína konanie o povolení na výkon ľahkých prác na základe žiadosti
od zamestnávateľa. V žiadosti je potrebné uviesť:
 údaje o zamestnávateľovi,
 údaje o maloletej osobe,
 údaje o zákonnom zástupcovi maloletej osoby,
 popis činností, ktoré bude maloletá osoba vykonávať,
 časový rozsah výkonu práce,
 miesto výkonu práce.

 Podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11
sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré
podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány
činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a)
exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh
podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely
preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci
štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

