Spôsob doručovania

Por. číslo

Elektronické podanie

Názov tlačiva /dokumentu

Zoznam príloh
Elektronicky

Listinne

elektronický (kontaktný) formulár

cez UPVS

Elektronický dokument
(Elektronický úradný dokument,
Dokument vytvorený zaručenou
konverziou)

Listinné podanie

Elektronický dokument neoverený
(Naskenovaný dokument alebo inak
vytvorený neautorizovaný elektronický
dokument)

Originál

X

Overená kópia

Neoverená kópia

Spoplatnená služba /Poplatok

Overenie podpisu

Overenie podpisov a
odlačkov

Elektronicky

cez UPVS

URL
cez agendový
IS

cez agendový IS
1.

Žiadosť o povolenie webových
stránok, aplikácií alebo portov

https://www.educentrum.sk/kontakt/

cez e-mail
kontaktný e-mail

cez UPVS

-

URL

cez e-mail
URL
Rozpočet nákladov súvisiacich s uskutočnením aktivity, pričom
sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov požadovaná
na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vrátane
poistného a príspevkov do poisťovní s tým, že na uvedené
odvody je možné použiť najviac 34,95 % z tejto položky –
finančná tabuľka s popisom k jednotlivým finančným položkám

X

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdenie miestne
príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že
žiadateľ nemá daňové nedoplatky

X

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri
mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nepredkladá subjekt verejnej správy)

X

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon
rozhodnutia (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (nepredkladá subjekt verejnej správy)

X

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, (§ 7 ods. 3 písm. n)
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) nie staršie ako tri mesiace (všetky
podnikateľské subjekty), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
podľa osobitného predpisu (nepodnikateľské subjekty),
(zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)

X

cez UPVS

-

Listinne

cez agendový IS

2.

X

Žiadosť o poskytnutie dotácie
MŠVVaŠ SR na podporu
praktického výcviku žiakov na
detských dopravných ihriskách
na rok 2019
cez e-mail

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
poskytovateľom (§10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o
registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov), ak ide o splnenie podmienky
podľa § 8a odseku 4 písm. f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – (preukazuje
len žiadateľ, ktorým je právnická osoba, okrem právnickej
osoby podľa § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)

X

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne,
nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

X

Výpis z príslušného registra alebo iný doklad osvedčujúci
právnu subjektivitu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba
alebo fyzická osoba s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo
vyšší územný celok

X

Riadna účtovná uzávierka k poslednému dňu
predchádzajúceho účtovného obdobia

X

Informácia o ďalších aktivitách DDI v predchádzajúcich piatich
rokoch (organizovanie detských dopravných súťaží, iných
podujatí s dopravno-bezpečnostnou tematikou, odbornometodických podujatí pre pedagogických zamestnancov a pod

X

Názov a adresa DDI
Druh DDI - stále, pojazdné

-

cez e-mail

X
X

Podrobný opis DDI, z ktorého vyplýva, že príslušné DDI (stále aj
pojazdné) spĺňa technické požiadavky uvedené v časti
Normatív - „Typy a vybavenie DDI“ podľa Tematického plánu
dopravnej výchovy žiakov základných škôl na DDI Príloha 2
(ďalej len „Tematický plán“), schváleného MŠVV a Š SR. Pre
vytvorenie lepšej predstavy o stave DDI žiadateľ predloží
fotodokumentáciu v tlačenej forme

X

Podrobný opis DDI, z ktorého vyplýva, že príslušné DDI (stále aj
pojazdné) spĺňa požiadavky materiálneho zabezpečenia, ktoré
sú uvedené v časti Normatív - „Typy a vybavenie DDI“ podľa
Tematického plánu. Aj v tomto prípade žiadateľ predloží
fotodokumentáciu v tlačenej forme

X

Žiadateľ vlastniaci pojazdné DDI ho prevádzkuje iba v mestách
a v obciach, v ktorých nie je v prevádzke stále DDI. Uvedie
časové obdobie a miesto/a, na ktorom/rých bude pojazdné DDI
prevádzkovať a zároveň predloží potvrdenie oprávnenej osoby
súhlasiacej s využívaním pozemku prípadne ďalších priestorov
na prevádzku pojazdného DDI v uvedenom období

X

Doklad osvedčujúci, že odborný pracovník DDI je držiteľom
inštruktorského oprávnenia podľa § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o
autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, že priestory DDI
vyhovujú hygienickým požiadavkám
Potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, že priestory DDI
vyhovujú predpisom týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

cez agendový
IS

X
X
X
-

Potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, že priestory DDI
vyhovujú predpisom o ochrane pred požiarmi

X

Predpokladaný počet žiakov, ktorí budú navštevovať dopravnú
výchovu a praktický výcvik na DDI, doložený vyplnenou a
potvrdenou prílohou 1 časť 1. Osobitne je potrebné označiť
školy prednostne zaradené na výcvik (P)

X

Vyjadrenie príslušného dopravného inšpektorátu k spolupráci v
oblasti praktického výcviku a dopravnej výchovy žiakov na DDI

X

https://www.minedu.sk/dotaciemsvvas-sr-na-podporu-praktickehovycviku-ziakov-na-detskychdopravnych-ihriskach-na-rok-2019/
Výpis z uznesenia zastupiteľstva obce/VÚC o súhlase s výškou
spoluúčasti uvedenou v žiadosti (súhlas, pečiatka a podpis
žiadateľa ako potvrdenie spoluúčasti v rámci rozpočtovej
tabuľky)
Rozpis rozpočtu – finančná tabuľka s popisom k jednotlivým
finančným položkám
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom

cez UPVS

3.

Žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na
rozvojový projekt
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky
na podporu zdravia a prevencie
obezity v rámci projektu
„Zdravie na tanieri 2019“

-

X

cez UPVS

X
X

URL
cez agendový
IS

cez agendový IS
https://www.minedu.sk/zdr
avie-na-tanieri-2019/
cez e-mail
-

cez e-mail
URL
1. Rozpis rozpočtu – finančná tabuľka s popisom k jednotlivým
finančným položkám.
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom, a v prípade, že ide o
podnikateľský subjekt, potvrdenie miestne príslušného správcu
dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové
nedoplatky.

cez UPVS

-

URL

X

4.

Žiadosť o poskytnutie dotácie
MŠVVaŠ SR na podporu
vydávania odborných časopisov
pre zamestnancov škôl a
školských zariadení a časopisov
pre deti, žiakov a poslucháčov
škôl a školských zariadení na rok
2019

cez agendový IS

-

X

X

X

X

3. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri
mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku –
(nepredkladá subjekt verejnej správy).

X

X

4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený
výkon rozhodnutia (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (nepredkladá subjekt
verejnej správy).

X

X

5. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, (§ 7 ods. 3 písm.
n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako tri
mesiace (všetky podnikateľské subjekty), alebo čestné
vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
(nepodnikateľské subjekty), (zákona č. 125/2006 Z. z. o
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

X

X

6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
poskytovateľom (§10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o
registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), ak ide o splnenie podmienky
podľa § 8a odseku 4 písm. f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – (preukazuje
len žiadateľ, ktorým je právnická osoba, okrem právnickej
osoby podľa § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).

X

X

7. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej
poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie.

X

X

cez UPVS

cez agendový
IS

8 Výpis z príslušného registra alebo iný doklad osvedčujúci
právnu subjektivitu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba
alebo fyzická osoba s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo
vyšší územný celok.
9. Potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako
štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia
zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia,
kópia menovacieho dekrétu).
10. Riadna účtovná uzávierka k poslednému dňu
predchádzajúceho účtovného obdobia.

cez e-mail

-

-

5.

X
URL

cez agendový IS
URL (odkaz na agendový IS
resp. odkaz zverejnenej
žiadosti na webovom sídle
(napr. minedu.sk))

cez e-mail

X

X

X

X

X

cez e-mail

https://www.minedu.sk/dotaciemsvvas-sr-na-podporu-vydavaniaodbornych-casopisov-prezamestnancov-skol-a-skolskychzariadeni-a-casopisov-pre-deti-ziakova-posluchacov-skol-a-skolskychzariadeni-na-rok2019/http://www.minedu.sk/dotaciemsvvas-sr-na-podporu-vydavaniaodbornych-casopisov-prezamestnancov-skol-a-skolskychzariadeni-a-casopisov-pre-deti-ziakova-posluchacov-skol-a-skolskychzariadeni-na-rok-2019/

cez UPVS

Žiadosť o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky na zlepšenie a
revitalizáciu materiálnotechnického zabezpečenia
základných škôl v súvislosti s
kapacitnými obmedzeniami,
prevenciou a odstránením
dvojzmennej prevádzky v
základných školách na rok 2019

X

Stručné zdôvodnenie požiadavky; využiteľnosť z hľadiska
počtu žiakov školy, ktorých sa bude aktivita smerujúca
k zvýšeniu kapacity školy dotýkať; z hľadiska nárastu
predpokladaného počtu žiakov v ďalšom období;
charakteristika spôsobu realizácie požiadavky (max. 1
strana)

X

Stavebný položkovitý rozpočet predpokladaných
nevyhnutných nákladov na konkrétny druh požiadavky
vypracovaný nezávislou odborne spôsobilou osobou s jej
podpisom a pečiatkou; cena práce, tovarov a služieb je
vyjadrená v celých eurách vrátane DPH

X

Doklad o tom, že objekt, v ktorom sa bude robiť
rekonštrukcia, prístavba alebo nadstavba je majetkom
zriaďovateľa a využíva sa na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu (doložiť list vlastníctva budovy
napr. výpis z portálu KAPOR nie starší ako tri mesiace)

X

V prípade rekonštrukcie, prístavby alebo nadstavby aj
fotodokumentácia stavu budovy pred podaním žiadosti.
Fotodokumentácia sa predkladá len v tlačenej podobe,
nie elektronicky

X

1. V prípade výstavby novej školy, je potrebné doložiť:
a)
číslo parcely vo vlastníctve obce, kde sa stavebné
práce uskutočnia a katastrálne územie (doložiť list
vlastníctva pozemku napr. výpis z portálu KAPOR nie starší
ako tri mesiace) situačný náčrt umiestnenia školy na
parcelách (pri výstavbe novej školy),
b)
počet nových tried (uveďte rozmery a počet),
c) časový harmonogram prác

X

Rozpis rozpočtu podľa zverejneného vzoru

X

Výpis z uznesenia zastupiteľstva obce o súhlase s výškou
spoluúčasti uvedenou v žiadosti

X

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom

X

Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie
ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky

X

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako
tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
(zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 125/2006 Z. z.)

X

cez UPVS

cez agendový
IS

cez e-mail

-

http://www.minedu.sk/dotaciemsvvas-sr-na-zlepsenie-a-revitalizaciu- Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej
materialno-technickeho-zabezpeceniapoisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
zakladnych-skol-v-suvislosti-sevidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
kapacitnymi-obmedzeniamisociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
prevenciou-a-odstranenimdvojzmennej-prevadzky-v-zakladnych- sporenie
skolach-na-rok-2019/

X

