Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej
osoby (PO)/
An application for authorization to access the electronic mailbox of natural person – entrepreneur or legal entity

podľa § 13 ods. 7 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

Identifikácia žiadateľa (majiteľa elektronickej schránky)/
Identification of the Applicant (owner of the electronic mailbox)

IČO*/

Identification number*

Názov PO/
Obchodné meno FO - podnikateľa*

Business name of the legal entity/
Business name of the natural person – entrepreneur*

Adresa sídla PO/trvalé bydlisko
FO - podnikateľa*

(ulica, mesto, PSČ)
Registered seat of the legal entity /
permanent residence of the natural person – entrepreneur*

Meno a priezvisko štatutára PO*

(Oprávnenie sa vzťahuje na úplný prístup
a disponovanie s elektronickou schránkou)/
Full name of the statutory body (entitled) to act
on behalf of the applicant (owner of the electronic mailbox)*

.

Rodné číslo štatutára PO, alebo obdobné číslo
zahraničného štatutára PO*/Personal identification
number or birth code of statutory body of legal entity*

Dátum narodenia (deň, mesiac a rok) štatutára
PO*/Date of birth of statutory body of legal entity*
Meno a priezvisko kontaktnej osoby*/
Name and surname of the contact person*

E-mailová adresa* / E-mail*
Telefónne číslo* / Phone number*

Identifikácia fyzickej osoby (FO), ktorej sa udeľuje oprávnenie/
Identification of the natural person entitled to access the electronic mailbox

Meno* / Name*
Priezvisko* /Surname*
Rodné číslo*/ Personal identification number*
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Voľby oprávnenia / Authorisation options
Prístup do elektronickej schránky*/
Access to the electronic mailbox*

úplný/ full
čiastočný/ partial

Možnosť postúpiť oprávnenia (len v prípade úplného prístupu)/

Possibility to delegate the authorization (only in case of full access)

áno/

nie/

yes

no

Platnosť od* / Platnosť do/
Valid from* / Valid to

Rozsah oprávnenia (vyplňte iba v prípade čiastočného prístupu)/
Extent of authorization ( fill in only in case of partial access)

1) Čítať správy/

áno/

Read messages

nie/

yes

no

Cieľ oprávnenia/

Objective of authorization

na schránku/ For mailbox
na priečinok/ For folder

„Prijaté správy“/

,, Received messages“

„Odoslané správy“/
,,Sent messages“

„Rozpracované správy“/
,,Drafts“

Platnosť od* / Platnosť do
Valid from* / Valid to

2) Vymazať správy/

áno/

Delete messages

nie/

yes

no

Cieľ oprávnenia/

Objective of authorization

na schránku/ For mailbox
na priečinok/ For folder

„Prijaté správy“/

,, Received messages“

„Odoslané správy“/

,,Sent messages“

„Rozpracované správy“/

,,Drafts“

Platnosť od* / Platnosť do
Valid from* / Valid to
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3) Spravovať podpriečinky/

áno/

Manage folders

nie/

yes

no

Cieľ oprávnenia/

Objective of authorization

na schránku/ For mailbox
na priečinok/ For folder

„Prijaté správy“/

,, Received messages“

„Odoslané správy“/
,,Sent messages“

„Rozpracované správy“/
,,Drafts“

Platnosť od* / Platnosť do
Valid from* / Valid to

4) Nahrávať správy/

áno/

Upload messages

nie/

yes

no

Cieľ oprávnenia/

Objective of authorization

na schránku/ For mailbox
na priečinok/ For folder

„Prijaté správy“/

,, Received messages“

„Odoslané správy“/

,,Sent messages“

„Rozpracované správy“/

,,Drafts“

Platnosť od* / Platnosť do
Valid from* / Valid to

Príslušný výber označte krížikom./ Tick the appropriate selection.

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

------------------------------------------------

podpis a pozícia majiteľa elektronickej schránky/

signature and position of owner of the electronic mailbox

Informácie k podaniu žiadosti:/ Application information
*Údaje označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie.
Žiadosť podáva v listinnej podobe majiteľ elektronickej schránky (FO - podnikateľ alebo PO) s úradne osvedčeným podpisom.
V prípade úradného osvedčovania podpisu majiteľa elektronickej schránky mimo územia SR musí byť žiadosť doplnená o apostilu alebo
superlegalizáciu, s výnimkou územia ČR (podľa čl. 4 ozn. č. 193/1993 Z. z.).
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15./
Fields marked with * are required. The application for authorization to access the electronic mailbox of the legal entity, shall be submitted by
the owner of the electronic mailbox in a paper form to the following address: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05
Bratislava 15. The application must contain a certified signature of the statutory representative authorized to act on behalf of the legal person,
with expection of Czech republic (according to the Article 4 of to 193/1993 Coll.).
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