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ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU 
DEINŠTITUCIONALIZÁCIA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – PODPORA 
TRANSFORMAČNÝCH TÍMOV  

 
IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA  
   

 Názov: 

sídlo (ulica, č. p., PSČ, obec, kraj): 

 SK NACE Rev. 2: 

 IČO: 

 Právna forma1: 

 Webová stránka: 

 E-mail pre záväznú elektronickú formu komunikácie: 

 

 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

 
Štatutárny orgán žiadateľa 

 

 Titul, meno, priezvisko: 

 

 Funkcia:  

 Telefón: E-mail: 
 

 
Štatutárny orgán žiadateľa 

 

 Titul, meno, priezvisko: 

 

 Funkcia:  

 Telefón: E-mail: 

 
 
KONTAKTNÁ OSOBA ŽIADATEĽA 

 
Kontaktná osoba pre projekt 

 

 Titul, meno, priezvisko 

 Funkcia 

 Telefón  

                                                           
1 mesto, obec, nezisková, cirkevná organizácia, občianske združenie, právnická osoba zriadená vyšším 
územným celkom alebo založená vyšším územným celkom 
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IDENTIFIKÁCIA ZRIAĎOVATEĽA  

    

 Názov: 

sídlo (ulica, č. p., PSČ, obec, kraj): 

 IČO: 

 Právna forma2: 

 Webová stránka: 

 E-mail pre záväznú elektronickú formu komunikácie: 

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

 
Štatutárny orgán zriaďovateľa 

 

 Titul, meno, priezvisko: 

 

 Funkcia:  

 Telefón: E-mail: 

 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

 
Štatutárny orgán zriaďovateľa 

 

 Titul, meno, priezvisko: 

 

 Funkcia:  

 Telefón: E-mail: 

 
 
 

 
ÚDAJE K ŽIADOSTI  
  

Žiadateľ poskytuje sociálne služby od (dátum)   

Žiadateľ plánuje zapojenie do Výzvy v rámci IROP  Vyberte položku. 

Uveďte koľko zamestnancov minimálne bude participovať na 

vzdelávacích aktivitách, workshopoch a iných podujatiach súvisiacich 

NP DI PTT3 

 

                                                           
2 mesto, obec, nezisková, cirkevná organizácia, občianske združenie, právnická osoba zriadená vyšším 
územným celkom alebo založená vyšším územným celkom 
3 minimálne 4 zamestnanci 
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POČET KAPACÍT ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB4 
Druh poskytovanej sociálnej  služby Forma sociálnej služby Kapacita  

    

   

   

   

   

Kapacita celkom -  

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
žiadateľ .......5 schválené/plánované investície typu výstavba, prestavba a rekonštrukcia pôvodného 
objektu  (s výnimkou investícií na riešenie havarijného stavu) v rokoch 2019-2023. 
 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
žiadateľ počas troch rokov pred podaním žiadosti o zapojenie sa do NP DI PTT ............6 investície do 
pôvodného objektu, typu výstavba, prestavba a rekonštrukcia (s výnimkou investícií na riešenie 
havarijného stavu). 
 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
garantujem vytvorenie dostatočného časového priestoru pre účasť zamestnancov na 
vzdelávacích aktivitách, workshopoch a iných podujatiach spojených s disemináciou NP DI PTT 
v rozsahu minimálne 210 hodín/osoba počas zapojenia v projekte. 
 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
Všetky informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne. Spĺňam podmienky 
uvedené v príslušnom Oznámení o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do 
národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 
transformačných tímov. 
 
 
Dátum ............................. 
 
 
 
 
........................................................................ 
Podpis štatutárneho zástupcu    (pečiatka)   
 
 
 
 

Prílohy k žiadosti o zapojenie sa do NP DI PTT preukazujúce splnenie podmienok na zapojenie 

1. Zriaďovacia listina/štatút, výpis z príslušného registra, resp. oprávnenie podľa osobitného 
predpisu - nie starší ako tri mesiace. 

2. Potvrdenie zo všetkých ZP nie staršie ako tri mesiace -  preukazujúce splnenie podmienky 
nebyť dlžníkom na zdravotnom poistení. 

3. Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace -  preukazujúce splnenie 
podmienky nebyť dlžníkom na sociálnom poistení. 

4. Potvrdenie z daňového úradu nie staršie ako tri mesiace -  preukazujúce splnenie 
podmienky nebyť dlžníkom na daniach. 

5. Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace - preukazujúce splnenie 
podmienky, že nie je  voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia. 

                                                           
4 uvádza sa v súlade s platnou registráciou na VÚC, ktorá je prílohou č.9  tejto žiadosti 
5 žiadateľ doplní správny text má resp. nemá 
6 žiadateľ doplní správny text realizoval resp. nerealizoval 
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6. Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace – preukazujúce splnenie 

podmienky, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie  je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, alebo nútenej správe. 

7. Výpis z registra trestov za štatutárny orgán a za organizáciu nie starší ako tri mesiace - 
preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa 
v procese poskytnutia podpory neboli právoplatne odsúdení 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 (§296 Trestného zákona) alebo machinácie pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).  

8. Potvrdenie Inšpektorátu práce nie starší ako tri mesiace – preukazujúce splnenie 
podmienky, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za 
obdobie 5 rokov predchádzajúcich k podaniu žiadosti. 

9. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb  vedeného príslušným samosprávnym 
krajom nie starší ako tri mesiace - preukazujúci splnenie podmienky oprávnenosti aktivít 
projektu  

10. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (Príloha č.4 Oznámenia) 

 


