
 

VZOR 

Elektronický formulár na nahlásenie údajov na zriadenie elektronickej schránky orgánu verejnej moci, 

organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity podľa zákona 

1. 

Názov orgánu verejnej moci alebo 

názov organizačnej zložky alebo 

organizácie bez právnej 

subjektivity* 

  

2. 
Zriadenie elektronickej schránky 

podľa § 12 ods. 6 zákona* 
ÁNO/NIE (nehodiace sa preškrtnite) 

3. Typ orgánu verejnej moci*   

4. 
Identifikačné číslo organizácie 

(IČO)* 
  

5. Daňové identifikačné číslo (DIČ)   

6. Mesto/obec*   

7. Ulica*   

8. Súpisné číslo*   

9. Orientačné číslo*   

10. Poštové smerovacie číslo (PSČ)*   

11. Okres*  

12. E-mailová adresa*   

13. Telefónne číslo*   

14. 
Bankové spojenie (číslo účtu vo 

formáte IBAN) 
  

15. Identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci  

15a. Meno*   

15b. Priezvisko*   

15c. Rodné číslo*   

16. Údaje kontaktnej osoby 

16a. Kontaktná osoba   

16b. Funkcia kontaktnej osoby   

16c. E-mailová adresa   

16d. Telefónne číslo   

16e. 
Adresa pracoviska (ulica, číslo, 

PSČ, mesto/obec) 
  

 

 

 

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

Podpis vedúceho orgánu verejnej moci 

  



 

Vysvetlivky na vypĺňanie elektronického formulára 

Údaje označené * sú povinné; bez poskytnutia týchto údajov nie je možné zriadiť elektronickú 

schránku orgánu verejnej moci podľa zákona.  

1. Názov orgánu verejnej moci – Uvedie sa úplný názov orgánu verejnej moci, alebo úplný 

názov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktoré majú 

postavenie orgánu verejnej moci, podľa registra právnických osôb, podnikateľov 

a orgánov verejnej moci.2) 

2. Zriadenie elektronickej schránky podľa § 12 ods. 6 zákona – „ÁNO“ sa uvedie, ak sa 

zriaďuje elektronická schránka organizačnej zložke alebo organizácii bez právnej 

subjektivity, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov, alebo ak orgán verejnej moci 

plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti 

štátu. 

3. Typ orgánu verejnej moci – Uvedie sa právna forma orgánu verejnej moci, alebo právna 

forma organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktoré majú 

postavenie orgánu verejnej moci, podľa registra právnických osôb, podnikateľov 

a orgánov verejnej moci.  

4. Identifikačné číslo (IČO) – Uvedie sa identifikačné číslo organizácie (IČO). Ak 

organizačná zložka nemá pridelené samostatné IČO, uvedie sa IČO orgánu verejnej moci 

(zriaďovateľa). 

5. Daňové identifikačné číslo (DIČ) – Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa uvedie len vtedy, 

ak ho má orgán verejnej moci pridelené.  

14. Bankové spojenie – Uvedie sa číslo účtu vo formáte IBAN – medzinárodne 

štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu 

účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby. Musí mať 24 alfanumerických znakov 

bez medzier. 

15c. Rodné číslo – Uvedie sa rodné číslo bez lomky. 

16. Údaje kontaktnej osoby – Uvedú sa požadované údaje osoby určenej na komunikáciu 

a preverenie správnosti údajov uvedených v elektronickom formulári. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. 
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