Príloha k vyhláške č. 8/2014 Z. z.
Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci
podľa zákona
1.

Názov orgánu verejnej moci*

2.

Typ orgánu verejnej moci*

3.

5.

Identifikačné číslo (IČO)*
Daňové identifikačné číslo
(DIČ)
Mesto/obec

6.

Ulica

7.

Popisné číslo

8.
9.

Orientačné číslo
Poštové smerovacie číslo
(PSČ)

10.

E-mailová adresa

11.

Telefónne číslo

12.

Bankové spojenie (číslo účtu
vo formáte IBAN)

13.

Identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci

13a.

Meno*

13b.

Priezvisko*

13c.

Rodné číslo*

14.

Údaje kontaktnej osoby

14a.

Kontaktná osoba

14b.

Funkcia kontaktnej osoby

14c.

E-mailová adresa

14d.

Telefónne číslo
Adresa pracoviska (ulica, číslo,
PSČ, mesto/obec)

4.

14e.

Dátum................................

...................................................................
Podpis vedúceho orgánu verejnej moci

Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára
Všetky údaje označené „*“ sú povinné na vyplnenie, nakoľko bez poskytnutia týchto údajov
nebude
možné zriadiť elektronickú schránku orgánu verejnej moci podľa zákona.
1. Názov orgánu verejnej moci – Uvedie sa plný názov orgánu verejnej moci
2. Typ orgánu verejnej moci – Uvedie sa jedna z možností: rozpočtová organizácia,
príspevková organizácia, iná organizácia verejnej správy, úrad samosprávneho kraja, obec
(obecný úrad), mesto (mestský úrad), sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, štátny podnik,
cirkevná organizácia.
3. Identifikačné číslo (IČO) – Uvedie sa identifikačné číslo organizácie (IČO); ak orgán
verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO), je identifikátorom súbor
znakov pridelených podľa § 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov.
4. Daňové identifikačné číslo (DIČ) – Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa uvedie len vtedy,
ak ho má orgán verejnej moci pridelené.
12. Bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN)
IBAN – International Bank Account Number (medzinárodný formát bankového účtu) je
medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú
identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby. IBAN v Slovenskej republike
v elektronickej forme má 24 alfanumerických znakov bez medzier. Prvé dva znaky
predstavujú kód krajiny (SK),ďalšie dva znaky predstavujú kontrolné číslice, ďalej nasleduje
štvormiestny kód banky, ktorý používame v platobnom styku aj v súčasnosti. IBAN ďalej
pozostáva z prvej časti čísla účtu (predčíslie), ktorá má šesť znakov, a z druhej – základnej
časti čísla účtu, ktorá má desať znakov. V Slovenskej republike musí mať IBAN vždy 24
znakov, to znamená, že ak v súčasnosti používané predčíslie účtu má menej ako šesť číslic,
resp.v súčasnosti používaná základná časť čísla účtu má menej ako desať číslic, chýbajúce
číslice sú doplnené nulami tak, aby celkový počet znakov IBAN-u bol 24.
13c. Rodné číslo – Uvedie sa rodné číslo bez lomítka.
14. Údaje kontaktnej osoby – Uvedú sa požadované údaje osoby určenej na komunikáciu
a preverenie správnosti údajov uvedených vo formulári.

Uvedený formulár sa podáva v listinnej podobe, t.j. nie je určený ako príloha elektronickej
služby všeobecná agenda.
Formulár sa zasiela na adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis,
Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

