Dátum: október 2016

INFORMAČNÝ LIST PRE OPATROVATEĽOV/OPATROVATEĽKY
v Dolnom Rakúsku
Rozdiel medzi pozastavením/zrušením živnosti
Plné moci a ich zrušenie
Preloženie miesta podnikania
Zmena mena
Nezabudnite prosím, že celý písomný styk medzi vlastníkmi/vlastníčkami živnosti, úradmi
a Hospodárskou komorou musí byť realizovaný po nemecky!
ROZDIEL MEDZI POZASTAVENÍM/ZRUŠENÍM ŽIVNOSTI
Nezabudnite prosím, že pri pozastavení živnosti ostávate vlastníkom/vlastníčkou
živnostenského oprávnenia, živnosť však nesmiete na dobu pozastavenia živnosti
vykonávať.
Vaše oprávnenie však môžete kedykoľvek opäť aktivovať doručením ohlásenia opätovnej
prevádzky dátovej službe členov Hospodárskej komory DR (iba v písomnej
podobe prostredníctvom e-mailu, faxu alebo pošty s uvedením presného dátumu
a s podpisom).
Ohlásenia tretími stranami je možné vykonať iba s priložením plnej moci podpísanej
držiteľkou živnosti/držiteľom živnosti. Ohlásenia prostredníctvom e-mailu, ktoré podá
osobne držiteľka živnosti/držiteľ živnosti, musia obsahovať minimálne meno držiteľa
živnosti ako odosielateľa (pole „Od“).
Živnostník musí podľa Živnostenského poriadku 1994 ohlásiť nečinnosť (=
neprevádzkovanie) a obnovenie (= opätovné prevádzkovanie) živnosti v priebehu
3 týždňov príslušnej Hospodárskej komore. Ak by sa Vaše ohlásenie nezrealizovalo
vpriebehu zákonnej oznamovacej povinnosti 3 týždňov podľa § 93 Živnostenského poriadku
1994, predstavuje to administratívny priestupok, ktorý môže byť živnostenským úradom
potrestaný peňažnou pokutou do výšky 1 090,00 eur.
V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že dodatočne uložené pozastavenia živnosti majú
účinky na vyplatenú štátnu podporu Spolkového sociálneho úradu (pre opatrovaných a ich
príslušníkov) a ohlásenie nezodpovedajúce skutočnostiam môže viesť k trestnoprávnym
dôsledkom pre Vašu osobu. Platí to prirodzene iba vtedy, ak opatrovaní a ich príslušníci na
toto časové obdobie žiadali podporu.
Ak by ste Vaše živnostenské oprávnenie viac nepotrebovali, môžete ho vrátiť na
kompetentnom okresnom správnom úrade (vedenie okresu alebo magistrát). Toto sa
má vykonať v písomnej podobe. Zdôrazňujeme, že živnostenský úrad eviduje
vymazanie v deň doručenia a nie so spätnou účinnosťou.
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Chceme Vás upozorniť na to, že tým Vaše živnostenské oprávnenie neodvolateľne zanikne.
Ak by ste živnostenské oprávnenie potrebovali neskôr, tak si ho musíte opäť kompletne
nanovo zaregistrovať.

PLNÉ MOCI A ICH ZRUŠENIE
Máte možnosť, Vašej sprostredkovateľskej agentúre a/alebo jednej alebo viacerým
ľubovoľným osobám vystaviť plnú moc. Splnomocnená agentúra, príp. splnomocnená
osoba je ním oprávnená na Vaše zastupovanie vo Vašom mene pred príslušnými úradmi
a združeniami vo všetkých záujmoch a konaniach uvedených v plnej moci.
Pozor: Nová plná moc, ukončenie zmluvy alebo prechod k novému opatrovateľskému
miestu/agentúre automaticky neruší platnosť predtým udelených plných mocí. Plná moc
sa splnomocnenému musí odobrať. Ak by ste odobrali plnú moc, nezabudnite to prosím
ohlásiť v písomnej podobe dátovej službe členov Hospodárskej komory DR, príslušnému
živnostenskému úradu a splnomocnenej agentúre/osobe. Uistite sa prosím, že všetky
miesta sú informované o tom, komu sa už zrušenie poslalo (napr.: e-mail súčasne
všetkým miestam).
PRELOŽENIE MIESTA PODNIKANIA
Pri preloženiach miesta podnikania v rámci Dolného Rakúska alebo aj pri preložení miesta
podnikania do inej spolkovej krajiny platí toto: Nové miesto prevádzkovania živnosti
ohláste na okresnom správnom úrade, ktorý je zodpovedný za Vaše nové miesto
podnikania. Zdôrazňujeme, že živnostenský úrad eviduje preloženie miesta podnikania
v deň doručenia a nie so spätnou účinnosťou. Úrad potom zabezpečí vymazanie vášho
starého miesta podnikania. Vymazanie sa postúpi aj Úradu sociálneho zabezpečenia pre
živnostenské podnikanie a Hospodárskej komore.
Pozor: Ohlasovací lístok obce nie je potvrdením preloženia miesta podnikania!
Upozorňujeme na to, že pri preložení miesta podnikania pozastaveného oprávnenia v rámci
spolkovej krajiny sa musí opätovné prevádzkovanie osobitne oznámiť dátovej službe členov
Hospodárskej komory DR (písomne prostredníctvom e-mailu, faxu alebo pošty).
Ak sa pozastavené oprávnenie preloží do inej spolkovej krajiny, oprávnenie je automaticky
aktívne v novom mieste podnikania. Nemusí sa vykonať osobitné ohlásenie opätovnej
prevádzky.
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ZMENA MENA:
Ak sa Vaše meno zmení kvôli sobášu alebo pod., oznámte to prosím u kompetentnej obci,
u ktorej ste ohlásená/ohlásený, napr. sprostredkovaním sobášneho listu (preloženého do
nemčiny a overeného!) .
Kontakt pre oznámenia o pozastavení prevádzky/opätovnej prevádzke pre Dolné
Rakúsko




Prostredníctvom e-mailu mds@wknoe.at
Prostredníctvom faxu 02742/851 13599
Prostredníctvom pošty na adresu: Wirtschaftskammer NÖ, Mitgliederdatenservice,
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten

Kontakt pre oznámenia o pozastavení prevádzky/opätovnej prevádzke týkajúce sa inej
spolkovej krajiny, pozri prílohu „Adresy spolkových krajín pre opatrovateľov osôb“
Otázky ohľadom podnikateľského práva a ostatné otázky:


Prostredníctvom
e-mailu
dienstleister.gesundheit@wknoe.at

príslušnej

odbornej

skupine:

Kontaktné údaje príslušných živnostenských úradov v Dolnom Rakúsku – pozri prílohu
„Živnostenské úrady v Dolnom Rakúsku“

