Inštrukcie pre
PROJEKTOVÝ ZÁMER
NAVRHOVANÝ NA
ZARADENIE DO
INTEGROVANEJ
ÚZEMNEJ INVESTÍCIE
Informácia
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Inštrukcie k vypĺňaniu a podaniu projektového zámeru (ďalej len „PZ“)
- vypísať vždy samostatne jeden formulár PZ za jednu oblasť (za každý Vami zvolený
špecifický cieľ vypísať jeden zámer)
- pri vypracovaní PZ treba vypísať postupne údaje od bodu 1. Identifikácia žiadateľa
až po bod 11. čestné vyhlásenie
- v rámci bodu 3. Základná identifikácia PZ, treba v riadku „Príslušný špecifický cieľ“
vybrať jednu z možností roletového menu
- je dôležité správne vypísať predovšetkým časť 1 a časť 5. PZ
- v prípade odoslania PZ v listinnej podobe, musí byť vypracovaný PZ parafovaný
štatutárnym zástupcom žiadateľa a opatrení pečiatkou
- PZ v listinnej podobe zasielajte na adresu Úradu Trnavského samosprávneho kraja
- Starohájska 10,917 01 Trnava alebo osobne do podateľne úradu s vyznačením
na obálke, že ide o „Projektový zámer“
- v prípade odoslania PZ v listinnej podobe, žiadame Vás následne aj zaslanie o
v elektronickej (editovateľnej) podobe k ďalšiemu spracovaniu zo strany TTSK na
e - mail: projektovyzamer@trnava-vuc.sk
- pre podanie cez elektronickú schránku sa riaďte inštrukciami nižšie
Podanie
Pre podania projektového zámeru je potrebné prihlásiť sa elektronickým občianskym
preukazom (eID), vyplniť elektronický formulár, priložiť požadované prílohy, podpísať
ich kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) s použitím mandátneho certifikátu
alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, elektronicky odoslať.
Podanie projektového zámeru tak môžete vykonať aj mimo úradných hodín, doručiť z
pohodlia domova alebo práce. Zároveň budete mať podaný projektový zámer, ako aj
všetku nasledujúcu komunikáciu neustále k dispozícii vo vašej elektronickej schránke.

Poznámka: na www.slovensko.sk v časti návody nájdete ďalšie detailne
informácie k uvedeným pojmom, ako aj potrebný softvér a návody na jeho inštaláciu a
obsluhu.
Najdôležitejšie informácie potrebné pre podanie projektového zámeru sme uviedli aj v
tomto dokumente, aby ste mali k dispozícii postup na jednom mieste. Bližšie informácie
sú aj na
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1


Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia – podávajú projektový zámer týmto
spôsobom. Všeobecná agenda:
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2124
Kliknete na „Prihlásiť sa“

Pre prihlásenie budete presmerovaní na stránky www.slovensko.sk , kde klikneme na
tlačidlo „Prihlásiť sa“
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Na autorizované prihlásenie potrebujeme čítačku eID kariet, ktorú pripojíte k Vášmu
počítaču prostredníctvom USB portu.

Do čítačky vložíte eID kartu:
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Začne prebiehať komunikácia so serverom, následne zadáte BOK kód. Systém overí
váš BOK.
Prihlasuje sa vždy fyzická osoba, majiteľ eID. Keďže oprávnenými žiadateľmi sú len
právnické osoby (obce, organizácie, fyzické osoby podnikatelia), je pri prihlásení
potrebné zvoliť správny subjekt, ktorý zastupujete.

Služba je dostupná cez www.slovensko.sk pod označením Všeobecná agenda.
Klikneme na „Všeobecná agenda“.
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Zvolíme poskytovateľa služby Trnavský samosprávny kraj.
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Objaví sa informácia o službe, kliknete na tlačidlo „Prejsť na službu“. Služba je
dostupná len pre prihláseného užívateľa. Užívateľ na portáli vyplní formulár:

Do Predmetu žiadame uviesť: Projektový zámer navrhovaný na zaradenie do
integrovanej územnej investície – názov žiadateľa, napr. Obecný úrad .........
K formuláru je potrebné pripojiť prílohu z disku počítača prostredníctvom voľby „Nahrať
prílohu z počítača“.
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Tu vložíte vyplnené tlačivo Projektový zámer navrhovaný na zaradenie do
integrovanej územnej investície vo formáte „*.docx“.
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Obdobne ako v „papierovom“ svete, aj elektronický formulár a jeho prílohy je potrebné
podpísať: kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP s použitím mandátneho
certifikátu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.
Podpísanie projektového zámeru vykonáme na obrazovke ktorá sa objaví po uložení
formulára.
Klikneme na „Podpísať“

Po kliknutí sa otvorí okno:
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Klikneme na podpísať a vyberieme certifikát:

a klikneme na „OK“

Vložíme príslušný kód a podpíšeme dokument, v ľavom hornom rohu okna bude
zeleno podfarbená informácia „Dokument bol podpísaný“.
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Znovu klikneme na „OK“.
Upozornenie: nezatvárajte prehliadač a pokračujte ďalším krokom.

Odoslanie podania
Klikneme na zelené tlačidlo „Odoslať“.
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Poznámka: ak podávate projektový zámer elektronicky, vaše podanie máte uložené
vo vašej elektronickej schránke na www.slovensko.sk v priečinku Odoslané. Po
spracovaní podania systémom TTSK, Vám bude doručené potvrdenie o prijatí do
elektronickej schránky.
Kontaktná adresa v prípade otázok : projektovyzamer@trnava-vuc.sk
Pomocné informácie:
Ako vybaviť mandátny certifikát: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_akovybavit-mandatny-certifika/
SW na stiahnutie https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
Otázky a odpovede pre PO, OVM: https://www.slovensko.sk/sk/faq/
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