
 
 

p. č. Príloha k Žiadosti o zapojenie sa do projektu 

1.  

Splnomocnenie žiadateľa  

Žiadateľ predkladá v prípade, ak osoba konajúca v mene žiadateľa nie je štatutárnym orgánom 

žiadateľa. Splnomocnenie musí byť notársky overené. 

2.  
Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.  

Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti staršie ako 3 mesiace. 

3.  

Potvrdenie zo všetkých zdravotných poisťovní preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ 

nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení: 

 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

 Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti staršie ako 3 mesiace. 

4.  

Potvrdenie zo sociálnej poisťovne preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ nemá 

nedoplatky poistného na sociálnom poistení a na príspevkoch na starobnom dôchodkovom 

sporení. 

Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti staršie ako 3 mesiace. 

5.  

Potvrdenie miestne príslušného súdu preukazujúce splnenie podmienky, že voči žiadateľovi nie 

je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze,  v reštrukturalizácii, 

alebo nútenej správe. 

Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti staršie ako 3 mesiace. 

6.  
Výpis z registra trestov právnickej osoby  

Výpis  nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti starší ako 3 mesiace. 

7.  

Výpis z registra trestov žiadateľa a všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa, 

prokuristu/ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o Žiadosti preukazujúci, 

že tieto osoby neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z 

trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo 

za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.  

Výpis  nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti starší ako 3 mesiace. 

8.  

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie piatich rokov 

predchádzajúcich dňu predloženia Žiadosti. 

Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti staršie ako 3 mesiace. 

9.  

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb preukazujúci splnenie podmienky 

oprávnenosti aktivít projektu. 

Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia Žiadosti staršie ako 3 mesiace. 

10.  Zmluva o zriadení a vedení bankového účtu. 

11.  Potvrdenie banky o pridelenom IBAN kóde 



 
 

12.  Zriaďovaciu/Zakladaciu listinu/Stanovy/Štatút1 Poskytovateľa  

13.  Zmluva/doklad o pripojení na internet 

14.  Zmluva/doklad o telefonickom pripojení 

15.  Plán činnosti KC/NDC/NSSDR podľa prílohy Oznámenia 

16.  Návrh na zaradenie zamestnancov ( v prípade KC/NDC/NSSDR so žiadosťou o spätnú 
oprávnenosť, t. j. najskôr od 09/2019 – pred podpisom Zmluvy o spolupráci) 

 

                                                           
1 Základný dokument Poskytovateľa/organizácie Žiadateľa, ktorá zriadila/založila dané KC/NDC/NSSDR. 


