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                                                                         Príloha č. 13 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

                                Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov

Kód právnej formy
Žiadateľ
Zákon
321
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
zák. 453/2003 
321
Štátne rozpočtové organizácie
zák. 303/95 § 21

331
Štátne príspevkové organizácie
zák. 303/95 § 21

801
Obce a mestá
zák. 369/90 § 1
751
Združenia miest a obcí
zák. 40/64 v znení zák. 509/91 § 20i, zák. 369/90 Zb. §20b
803
VÚC a úrady samosprávneho kraja
zák. 302/2001 §1, §11 písm. n), §21
621
Základné školy
*  2)  zák. 171/90 § 1, 2
611
Stredné školy
*  2)  zák. 171/90 § 1, 2, vyhl. 536/90 § 1 ods.1 a 2
601
Vysoké školy
*  2)  zák. 172/90 § 3, 5
721
Cirkevná organizácia
zák. 308/91 § 4; zák. 192/93
383
Iná organizácia verejnej správy
zák. 581/2004, zák. 540/2007
382
Verejnoprávna inštitúcia
zák. 13/1993, zák. 68/1997, zák. 131/2002, zák. 553/2002, zák. 385/2008, zák. 516/2008, zák. 532/2010, zák. 274/94 § 2
701
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
zák. 83/90 § 2, zák. 84/94
117
Nadácia
zák. 34/2002
119
Nezisková organizácia
zák. 308/93, zák. 13/2002, § 7, zák. 596/2003 §19 ods. 2 písm. d), e), zák. 460/2007, zák. 274/2009 § 32 ods.1 písm. a), zák. 91/2010
120
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
zák. 213/1997
751
Záujmové združenie právnických osôb
zák. 40/64 v znení zák. 509/91 § 20i, zák. 369/90 Zb. §20b

Zamestnávatelia - podnikateľské subjekty, (podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie)

121
Akciová spoločnosť
zák. 513/91 § 56, § 154
205

Družstvo
zák. 513/91 § 221, § 222
125
Jednoduchá spoločnosť na akcie 
zák. 513/91 § 220h
113
Komanditná spoločnosť
zák. 513/91 § 56, § 93
101
Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom registri
zák. 455/91 § 5 
102
Podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri
zák. 513/91 § 2 ods. 2, písm. b)
112
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zák. 513/91 § 56, § 105
105
Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

osobitné predpisy iné ako živnostenský zákon: o stavovských komorách, profesijných organizáciách, o vydávaní osvedčení a oprávnení na podnikanie ústrednými orgánmi štátnej správy
106
Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom  registri
zák. 513/91 § 2 ods. 2, písm. c)

111
Verejná obchodná spoločnosť
zák. 513/91 § 56, § 76
501
Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra
zák. 513/91 § 7
301	
Štátny podnik	
zák. 111/90 § 5
422	
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
zák. 513/91 § 21
421
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
zák. 513/91 § 21
003
Iná právnická osoba
Právna forma sa používa iba v historických záznamoch obchodného registra.
005
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Právna forma sa používa iba v historických záznamoch obchodného registra.


		
		

