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POSTUP  
pri vydaní Registračného listu základnej organizácie 

  
      Pôvodné registračné listy ZO OZ DLV, ktoré vydával OZ 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, po  zmene 
legislatívy a povinnej registrácii mimovládnych 
neziskových organizácií,                   

            už nemôže vydávať.  
 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA vykonal registráciu       
   ZO OZ DLV na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  
      a má povinnosť oznamovať zmeny základných údajov 

týkajúcich sa ZO OZ DLV.   
 
 
V zmysle platnej právnej úpravy o vyhotovenie REGISTRAČNÉHO LISTU ZO môže požiadať LEN ZO OZ DLV.   
 
O vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z Registra mimovládnych neziskových organizácií môže požiadať 
fyzická osoba alebo právnická osoba prostredníctvom svojho elektronického občianskeho preukazu na stránkach 
Ústredného portálu verejnej správy s názvom elektronickej služby „Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie 
z Registra mimovládnych neziskových organizácií“. Zvolením danej elektronickej služby sa sprístupní elektronický 
formulár na podanie žiadosti o elektronický výpis z Registra mimovládnych neziskových organizácií. Túto žiadosť je 
potrebné adresovať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré je príslušným orgánom štátnej správy na 
vybavenie predmetnej žiadosti. Žiadosť je potrebné vyplniť minimálne v rozsahu povinných údajov prostredníctvom 
zadania IČO, ktoré je základnej organizácii pridelené, žiadosť sa podpíše elektronickým podpisom s použitím 
elektronického občianskeho preukazu s podpisovým certifikátom a nakoniec sa žiadosť odošle Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky.  
 
Do elektronickej schránky budú zaslané platobné údaje k úhrade správneho poplatku o hodnote 2,50 €. Po úhrade 
správneho poplatku a následnom spracovaní žiadosti Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky do elektronickej 
schránky bude doručený elektronický výpis z Registra mimovládnych neziskových organizácií autorizovaný 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou úradu s časovou pečiatkou v podpisovom kontajneri .asice najneskôr do 30 
dní od doručenia žiadosti do elektronickej schránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
 
V prípade, ak žiadateľ nedisponuje elektronickým občianskym preukazom, a teda nemôže požiadať o výpis 
z Registra mimovládnych neziskových organizácií tak, ako je vyššie uvedené, v takom prípade bude akceptovaná aj 
písomná žiadosť o výpis z Registra mimovládnych neziskových organizácií adresovaná Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky, na základe ktorej bude po splnení poplatkovej povinnosti poskytnutá zaručená konverzia 
požadovaného výpisu a zaslaná v písomnej forme. 

 
V prípade, ak v predmetnej veci potrebujete viac informácií, prípadne ďalšie usmernenie, môžete kontaktovať 

– JUDr. Daniel Solárik, právnik OZ DLV, email: pravnik@ozdlv.sk; MT 0948 153 324 alebo ako žiadateľ priamo Odbor 
všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na telefónnom čísle: 02/48592959, prípadne 
na e-mailovej adrese: ovvs.svs@minv.sk 
                                                                                                                                              Spracoval: JUDr. Daniel Solárik 
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