
____________________

   pod ni ka te¾

                                                                                                                                              Prí lo hy:5)

Ná rod ný bez peč nost ný úrad
Bra ti sla va

Vec: Žia dos� o vy da nie po tvr de nia o prie my sel nej bez peč nos ti pod ni ka te ¾a

Pod ¾a § 45 ods. 2 zá ko na č. 215/2004 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov žia dam o vy da nie po tvr de nia o prie my sel nej bez peč nos ti pre:1)

Stu peň uta je nia pre po stú pe nie a vznik uta jo va nej sku toč nos ti:2)

Stu peň uta je nia pre oboz na mo va nie sa s uta jo va nou sku toč nos �ou:2)

Odô vod ne nie:3)

Na ob do bie:4)

V .............................. dňa ..............................

                                                                                                       ...........................................................
                                                                                                                (pod pis ve dú ce ho u pod ni ka te ¾a)

   

1) Ná zov a iden ti fi kač né čís lo pod ni ka te ¾a.
2) Vy hra de né, Dô ver né, Taj né ale bo Prís ne taj né.
3) Dô vo dy po žia da nia o vy da nie po tvr de nia o prie my sel nej bez peč nos ti pod ni ka te ¾a, napríklad pri pra vo va né vy ko ná va nie vý skumnej úlo hy,

úmy sel účas ti vo ve rej nej sú �a ži, pri kto rej je pred po klad po stú pe nia, oboz na mo va nia ale bo vzni ku uta jo va nej sku toč nos ti.
4) Pred po kla da né ob do bie, na kto ré je po tvr de nie žia da né.
5) Bez peč nost ný do taz ník (vrá ta ne pot reb ných prí loh), Bez peč nost ný pro jekt pod ni ka te ¾a, žia dos� na vy ko na nie bez peč nost nej pre vier ky

čle nov šta tu tár ne ho or gá nu pod ni ka te ¾a a na vr ho va ných osôb s prí sluš ný mi pod kla do vý mi ma te riál mi.


