Fyzická osoba
Právnická osoba

nepodnikateľ

bez registrácie



O/OK potvrdenia z inšpektorátu práce sa nevyžaduje, keďže nebolo pridelené IČO



O/OK potvrdenia z inšpektorátu práce sa nevyžaduje, keďže nebolo pridelené IČO
Pozn.: DÚ pri potvrdení nedoplatkov uvedie aj číslo DIČ

podnikateľ

príležitostne
činný
zapísaný v DIS
SHR

bez IČO (t. j. na rodné
číslo)



O/OK potvrdenia z inšpektorátu práce sa nevyžaduje,
keďže nebolo pridelené IČO

s IČO



O/OK potvrdenia o vedení/zriedení účtu v banke (nie
starší ako 3 mesiace). Keďže má subjekt predelené IČO,
má mať aj bankový účet vedený na IČO. V opačnom
prípade sa vyžaduje čestné prehlásenie o tom , že
„bankový účet č. ....... vedený na meno, RČ je súčasne
bankovým účtom subjektu, IČO: .....“.
O/OK výpisu z registra trestov na IČO, nie na RČ (Ak by bol
výpis vystavený na RČ, jednalo by sa o iný subjekt)
O/OK o pridelení IČO zo Štatistického úradu SR



živnostník

podľa Obchodného zákonníka1:
s.r.o., a.s., družstvo, k.s., VOS,
atď.
podľa zákona o štátnom podniku2:
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
podľa zákona o obecnom
zriadení3:
Obce a mestá
podľa zákona o pozemkových
spoločenstvách4:
Pozemkové spoločenstvá
podľa
zákona
o
slobode
náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoločností5
podľa zákona o správe majetku
štátu6:
Štátne
lesy
Tatranského
národného parku (ŠL TANAP)
podľa
zákona
o združovaní
občanov7:
Občianske združenia
iné

bez registrácie pre daň
z pridanej hodnoty

-



s registráciou pre daň
z pridanej hodnoty (IČ
DPH)

OK osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty



bez registrácie pre daň z pridanej hodnoty
s registráciou pre daň z pridanej hodnoty (IČ
DPH)








a) potvrdenie obce o trvaní osvedčenia s dátumom a pečiatkou
obce na samostatnom liste spolu s O/OK osvedčenia SHR
b) potvrdenie obce o trvaní osvedčenia (dátum a pečiatka obce)
sa vyznačí na O/OK samotného osvedčenia



OK osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty



O/OK potvrdenia o vedení/zriedení účtu v banke (nie starší ako 3
mesiace). Keďže má subjekt predelené IČO, má mať aj bankový
účet vedený na IČO. V opačnom prípade sa vyžaduje čestné
prehlásenie o tom, že „bankový účet č. ....... vedený na meno,
RČ je súčasne bankovým účtom subjektu, IČO: .....“.
O/OK výpisu z registra trestov na IČO, nie na RČ (Ak by bol výpis
vystavený na RČ, jednalo by sa o iný subjekt)
O/OK o pridelení IČO zo Štatistického úradu SR

O/OK výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 60 dní, ak
je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri

V zmysle § 13 ods. 5 je štatutárom starosta, pre overenie osoby starostu je potrebné priložiť O/OK osvedčenia Miestnej volebnej komisie o zvolení za starostu obce
O/OK o pridelení IČO zo Štatistického úradu SR
nie je potrebné dokladať potvrdenie ku konkurzu a reštrukturalizácií z dôvodu konkurznej imunity
O/OK výpisu z registra pozemkových spoločenstiev OÚ PLO (Pozn.: ak nie je z výpisu jasné konanie v mene PS, je potrebné priložiť O/OK Stanovy PS opatrené pečiatkou
registrového orgánu alebo O/OK Zmluvy o založení PS) nie starší ako 3 mesiace
v zmysle výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyžadujú minimálne dva podpisy* na žiadosti a ostatných písomnostiach
O/OK potvrdenie Ministerstva kultúry SR o evidencii (je potrebné aby potvrdenie obsahovalo informáciu o štatutárnom orgáne a IČO žiadateľa) nie staršie ako 3 mesiace



O/OK potvrdenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o evidencii (je potrebné aby potvrdenie obsahovalo informáciu o štatutárnom orgáne a IČO žiadateľa) nie
staršie ako 3 mesiace



O/OK potvrdenie Ministerstva vnútra SR o evidencii (je potrebné aby potvrdenie obsahovalo informáciu o štatutárnom orgáne a IČO žiadateľa) nie staršie ako 3 mesiace





O/OK potvrdenie registrového orgánu o evidencií (je potrebné aby potvrdenie obsahovalo informáciu o štatutárnom orgáne a IČO žiadateľa) nie staršie ako 3 mesiace
Ak registrový orgán neprideľuje IČO, je potrebné doložiť O/OK o pridelení IČO zo Štatistického úradu SR
Ak nie je zrejmý spôsob konania subjektu z potvrdenia o evidencií, je potrebné doložiť O/OK preukazujúce spôsob konania v mene žiadateľa (konkrétne meno a priezvisko/á)

Legenda:
DIS

daňový informačný systéme

O/OK

originál alebo overená kópia

RČ

rodné číslo

IČ DPH

číslo registrácie pre daň z pridanej hodnoty

OÚ PLO

Okresný úrad pozemkový a lesný odbor

PS

pozemkové spoločenstvo

1

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2

zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku

3

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

4

zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

5

zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

6

zákon č. 278/1993 Z. z. o správe

7

zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

* Ak žiadateľ nebude mať v zmysle novelizácie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách účinnej k 01. 07. 2018 zmenený spôsob konania za pozemkové spoločenstvo (na jeden podpis predsedu), bude žiadosť posudzovaná
podľa doručeného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev (t. j. bude sa vyžadovať podpis predsedu a ďalšieho člena výboru).

