Žiadosť vyplňte strojom alebo paličkovým písmom    /platné od 1.2.2021					               príloha č. 3
*/ nehodiace sa škrtnite

žiadosť o predĺženie Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa podáva úradu najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie. Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania sa podáva najneskôr 20 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie na účel zamestnania. povolenia na zamestnanie* / Sezónne zamestnanie*

Štátny príslušník tretej krajiny:
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné priezvisko
4. Dátum narodenia
5. Pohlavie     mužské* / ženské*
6. Štátna príslušnosť
7. Stupeň dosiahnutého vzdelania Št. príslušník tretej krajiny predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo úradne overený doklad o odbornom vzdelaní alebo odb. kvalifikácii preložený do slovenského jazyka, ak ide o regulované povolenie.
3 Vyplní sa kód sekcie v ktorej sa bude vykonávať sezónne zamestnanie:
 A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov;   C – Priemyselná výroba;  F – Stavebníctvo;  I – Ubytovacie a stravovacie služby

8. Číslo cestovného dokladu
9.  Dátum platnosti cestovného dokladu  
10. Adresa v štáte trvalého pobytu
11. Adresa na doručovanie písomností
12. Adresa miesta pobytu v SR: mesto/obec............................................................. PSČ.............................
      ulica ........................................................ číslo .................... okres ..........................................................
žiada o predĺženie povolenia na zamestnanie* / sezónne zamestnanie v sekcii3 .........* 

u zamestnávateľa (body 13 až 20 vyplní zamestnávateľ):
13. Názov (alebo meno a priezvisko) 
14. Sídlo (alebo adresa) 
15. Číslo telefónu
16. IČO
17. Druh ekonomickej činnosti (SK NACE)44 Štatistická klasifikácia ekonomických činností – SK NACE
(v prípade sezónneho zamestnania druh ekonomickej činnosti
 v akej bude vykonávané zamestnanie)
18. Druh práce – názov a číselný kód (SK ISCO-08)55 Klasifikácia zamestnaní
V prípade sezónneho zamestnania zamestnávateľ predkladá aj:
- čestné vyhlásenie (Príloha č.10) o splnení podmienok v zmysle § 22 ods.3 písm. a) zákona o službách zamestnanosti,
- potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,
- kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. zamestnania
19. Miesto výkonu práce v SR (obec, ulica, číslo, okres)
20. Obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnanie vykonávať 
      od                                                do 
Meno a podpis zamestnávateľa
(alebo zodpovedného zamestnanca)


.....................................................
Pečiatka
Meno a podpis štátneho príslušníka tretej krajiny


........................................................

V .....................................................................

Dátum .......................................................................


