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Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch
|

Pôvodný dokument v elektronickej podobe
|

Názov dokumentu Dokument

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Hd8W1E1KaSY9VcgJ5v57hvrodDaxk0mzz62Z07FHp6I=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe
|

● Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu
|

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 30.04.2021 08:40

Čas overenia autorizácie 03.05.2021 09:16

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii SK kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať uložený na QSCD zariadení

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala
|

Identifikátor Mesto Piešťany NTRSK-00612031

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
|

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 30.04.2021 08:40

Vydavateľ časovej pečiatky PSCA CA2

Čas overenia časovej pečiatky 03.05.2021 09:16
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Autorizované elektronické dokumenty
|

Názov dokumentu Dokument

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme
|

Počet listov 1

Počet neprázdnych strán 1

Formát papiera novovzniknutého dokumentu
|

Formát papiera Formát papiera A4

Počet listov 1

Údaje o zaručenej konverzii
|

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

2405-210503-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 03.05.2021 09:16

Zaručenú konverziu vykonal +

|

IČO 00313106

Názov právnickej osoby Obec Trebatice, Hlavná ulica 247\107, 92210 Trebatice, IČO: 00313106

Meno Janka

Priezvisko Belicová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Pracovník poverený obcou Trebatice

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka


