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ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

PARTNERA PROJEKTU 
 

 

Ja, dolupodpísaný/á  Uvedie sa meno a priezvisko osoby oprávnenej k zastupovaniu právnickej osoby, preukazujúci sa Uvedie 

sa číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, narodený/á Uvedie sa dátum narodenia v Uvedie sa miesto 

narodenia, bytom Uvedie sa miesto trvalého bydliska, konajúci v mene právnickej osoby Uvedie sa názov, IČO a sídlo 

právnickej osoby, ktorej sa toto vyhlásenie týka 

čestne vyhlasujem vo vzťahu k projektu Uvedie sa názov projektu (ďalej len „projekt“),  

 ţe subjekt, ktorý zastupujem nie je dlţníkom na daniach,  

 ţe subjekt, ktorý zastupujem nie je dlţníkom na zdravotnom poistení a sociálnom poistení,  

 ţe voči subjektu, ktorý zastupujem nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je  
v konkurze alebo v reštrukturalizácii (nevzťahuje sa na ţiadateľov v zmysle § 2 zákona  
č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  

 ţe subjekt, ktorý zastupujem má vysporiadané finančné záväzky z iných projektov financovaných z EŠIF  
a iných fondov, voči orgánom, ktoré prostriedky z týchto fondov poskytujú;  

 ţe voči subjektu, ktorý zastupujem nie je vedený výkon rozhodnutia súdu,   

 ţe subjekt, ktorý zastupujem nie je podnikom v ťaţkostiach, 

 ţe voči subjektu, ktorý zastupujem sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom,  

 ţe predkladanému projektu nebol pridelený finančný príspevok z iného programu financovaného zo 
štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo iného programu financovaného zo zdrojov EÚ,  

 ţe subjektu, ktorý zastupujem nebol právoplatne udelený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitého predpisu (§ 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  

 ţe predkladaný projekt je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Českej republiky, 
EÚ a pravidlami stanovenými Programom (tento bod je relevantný iba pre vedúceho partnera); 

 ţe subjekt, ktorý zastupujem spĺňa podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve, 

 ţe subjekt, ktorý zastupujem má nehnuteľnosti (pozemky a stavby), prostredníctvom ktorých dochádza  
k realizácii projektu, vo výlučnom vlastníctve, alebo má k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na 
základe ktorého je oprávnený uţívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný a tieto 
majetkovo-právne vzťahy budú zabezpečené počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia 
udrţateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, 

 ţe subjekt, ktorý zastupujem, ani jeho štatutárny orgán, ani ţiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 
ani osoba splnomocnená zastupovať daný subjekt v konaní o ţiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení 
za niektorý z nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona SR), 
b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona SR), 
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona SR), 
d) trestný čin zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona SR), 
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej draţbe (§ 266 aţ § 268 Trestného zákona 

SR), 
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 ţe subjekt, ktorý zastupujem má a bude mať dostatočné finančné prostriedky pre realizáciu svojej časti 
projektu, na ktorý ţiadam nenávratný finančný príspevok a na zaistenie spolufinancovania prislúchajúcej 
časti oprávnených výdavkov a všetkých neoprávnených výdavkov vzťahujúcich sa k svojej časti projektu 
v zmysle ţiadosti o NFP, a to vo výške uvedenej v ţiadosti o NFP, a ţe mám dostatok finančných 
prostriedkov na zaistenie priebeţnej realizácie projektu podľa stanoveného harmonogramu tak, aby nebola 
ohrozená implementácia projektu, 

 ţe subjekt, ktorý zastupujem si je vedomý skutočnosti, ţe na nenávratný finančný príspevok nie je právny 
nárok, 

 ţe subjekt, ktorý zastupujem má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu 
v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja (tento 
bod je relevantný iba pre subjekty územnej samosprávy)., 

 ţe súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so 
zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely 
implementácie príslušného programu spolupráce. 
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