Čestné prehlásenie žiadateľa
k žiadosti o poskytnutie dotácie
Organizácia / spoločnosť ................................................................(názov / obchodné meno),
sídlo:................................................................................................................,
IČO:..................................................................., v mene organizácie ......................... (titul,
meno, priezvisko, označenie štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely
predloženia
žiadosti
o poskytnutie
dotácie
pre
projekt
s názvom1
len
„ŽoPD“),
.............................................................................................................(ďalej
v rámci Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 (ďalej len „Výzva“).

čestne vyhlasujem, že2

1. mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom PSK (nie som dlžníkom PSK),
2. nemám evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
3. voči mne nie je vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(neuvádzať, ak je žiadateľom subjekt verejnej správy),
4. voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
5. som neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu,
6. nemám evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení na sociálnom poistení
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; uvedené neplatí, ak žiadateľ nemá
zamestnancov,
7. nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. (týka sa len
právnickej osoby podľa čl. II. ods. 1 písm. b) VZN č. 78/2019),
8. nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom realizácie aktivít a sú uvedené v nasledovnej
tabuľke3, sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo má žiadateľ k predmetným
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo oprávňujúce realizovať vyššie uvedený

1

Názov projektu v čestnom vyhlásení sa musí zhodovať s názvom projektu v Žiadosti o poskytnutí dotácie.
Nehodiace sa predmety čestného vyhlásenia odstráňte.
3
V prípade, ak sa realizácia aktivít projektu vykonáva na viacerých katastrálnych územiach, žiadateľ uvádza každé k.ú. a jeho
príslušné listy vlastníctva zvlášť. Ak je predmet realizácie aktivít projektu vedený na viacerých listoch vlastníctva a na
viacerých parcelných číslach, žiadateľ uvádza všetky listy vlastníctva. Zároveň je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť
pozemky, na ktorých sa projekt realizuje.
2

projekt (napr. dlhodobý prenájom, vecné bremeno alebo súhlas vlastníka, resp.
spoluvlastníka),
Okres
Obec
Katastrálne
územie

Číslo listu
vlastníctva

Parcelné číslo (pozemkov) a súpisné číslo
(stavieb)

9. na časť oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti, ktoré budú predložené vo
vyúčtovaní podporenej činnosti a identifikované ako hradené z rozpočtu PSK, súčasne
nežiadam ich financovanie z iných verejných zdrojov,
10. som finančne spôsobilý na spolufinancovanie podporovanej činnosti,
11. príloha (číslo a názov prílohy) je kópiou/skenom4 originálneho dokumentu a je zhodná
s originálom, ktorý sa nachádza u žiadateľa. (ak je relevantné pri predkladaní kópii
dokladov),
Som si je vedomý/á právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcich odsekoch.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách,
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a
uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka5:

Dátum a miesto:

4

Nehodiace sa odstráňte
V prípade, ak žiadateľ nedisponuje pečiatkou, uvedie iba podpis štatutárneho orgánu žiadateľa / osoby konajúcej v mene
žiadateľa.
5

