Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby, ktorá
nemá sídlo na území Slovenskej republiky
The application for the establishment of the electronic mailbox for legal entity without registered office in the Slovak Republic

podľa § 12 ods. 4 písm. d) bod 2. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
According to the Act No. 305/2013 Coll. on e-Government

Identifikátor žiadateľa – údaje o právnickej osobe/
Identification of the applicant – information about the legal person

Identifikačné číslo1*/
Identification number1*

Názov právnickej osoby*/
Business name of the legal person*

Ulica, číslo*/
Address of the registered office
(street, number)*

Mesto*/City*
Štát/ Krajina*/Country*

Identifikátor fyzickej osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa/ Identification of the natural person entitled
WRDFWon behalf of the applicant

(Oprávnenie sa vzťahuje na úplný prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby)/
7KLVauthorization enables a full access and use of the electronic mailbox of the legal entity)

Rodné číslo2*/
Personal identification number2*

Meno*/Name*
Priezvisko*/Surname*
Adresa trvalého pobytu*/
Address of the permanent residence*

E-mailová adresa*/
E-mail address*

------------------------------------------miesto, dátum/
place, date

-------------------------------------------------podpis žiadateľa/

signature of the statutory representative

Informácie k podaniu žiadosti/ Information about the application

*Údaje označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie.
Identifikačné číslo – je obdobné číslo ako identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo iný identifikátor, ktorý je pridelený alebo
určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má právnická osoba sídlo alebo miesto
podnikania.
1

Rodné číslo - obdobné číslo ako rodné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej
identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom.
2

Žiadosť podáva v listinnej podobe štatutár právnickej osoby s úradne osvedčeným podpisom.
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

*required field
Identification number – is a unique number identifying the legal person according to the law of the country where the registered
office of the legal person is.
1

Personal identification number – is a unique number identifying the natural person according to the law of the country where the
natural person has citizenship.

2

The application shall be submitted in a paper form and has to contain certified signature of the statutory representative of the legal
person. If the application is signed outside the Slovak Republic it has to contain the apostille or superlegalization (depends on the
state), with exception of the Czech Republic (according to the Article 4 of the 193/1993 Coll.).
The paper form of the application has to be submitted to the following address: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody
1, 810 05, Bratislava 15.

