
Príloha č. 2 súťažných podmienok 

„Obchodnej verejnej súťaže o  najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na nebytový 

priestor (garáž) vo vlastníctve mesta Dunajská Streda“ 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Týmto ja, dolupodpísaný 
 

Fyzická osoba (nepodnikateľ): 

Meno a priezvisko:  ........................................................................................................................ 

Dátum narodenia:  ........................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Adresa na doručovanie: ........................................................................................................................ 

Telefónne číslo:  ........................................................................................................................ 

E-mailová adresa:  ........................................................................................................................ 

 

Údaje manžela/manželky 

Meno a priezvisko:  ........................................................................................................................ 

Dátum narodenia:  ........................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Adresa na doručovanie: ........................................................................................................................ 

Telefónne číslo:  ........................................................................................................................ 

E-mailová adresa:  ........................................................................................................................ 

ako navrhovateľ 

 

Fyzická osoba-podnikateľ: 

Obchodné meno:  ........................................................................................................................ 

Miesto podnikania:  ........................................................................................................................ 

Adresa na doručovanie: ........................................................................................................................ 

Telefónne číslo:  ........................................................................................................................ 

E-mailová adresa:  ........................................................................................................................ 

ako navrhovateľ 

 

Právnická osoba: 

(meno a priezvisko)  ........................................................................................................................ 

(adresa trvalého pobytu) ........................................................................................................................ 

ako oprávnený zástupca navrhovateľa: 

Obchodné meno/názov: ........................................................................................................................ 

Sídlo:    ........................................................................................................................ 

IČO:    ........................................................................................................................ 

Telefónne číslo:  ........................................................................................................................ 

E-mailová adresa:  ........................................................................................................................ 

 

 

čestne vyhlasujem, že: 
1. súhlasím/navrhovateľ súhlasí so súťažnými podmienkami „Obchodnej verejnej súťaže 

o  najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na nebytový priestor (garáž) vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda“, ktorú vyhlásilo Mesto Dunajská Streda, 

2. nemám/navrhovateľ nemá žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda ku dňu vydania tohto 

vyhlásenia 



3. nie som/navrhovateľ nie je v konkurze, že sa proti mne/nemu nevedie konkurzné alebo 

vyrovnávacie konanie, že nebol proti navrhovateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, 

4. nemám/navrhovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

5. všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé, 

6. disponujem/navrhovateľ disponuje finančnými prostriedkami na nákup predmetu obchodnej 

verejnej súťaže vo výške navrhnutej kúpnej ceny t.j. .....................€ 

7. ako dotknutá osoba súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri 

predaji majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Som si 

vedomý(á) toho, že môžem kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, 

ktoré sa ma týkajú a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá 

osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil(a). 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á)/navrhovateľ si je vedomý, že som/navrhovateľ je 

svojim predloženým návrhom v tejto obchodnej verejnej súťaži viazaný(á) po dobu lehoty 

viazanosti a v prípade, ak od návrhu pred uplynutím tejto lehoty odstúpim/navrhovateľ odstúpi od 

návrhu/zmluvy alebo nedoplatím/navrhovateľ nedoplatí zvyšok kúpnej ceny tak ako je uvedené 

v podmienkach tejto obchodnej verejnej súťaže, prepadne mi/navrhovateľovi prepadne 100 % 

finančnej zábezpeky, ktorú som zložil(a)/navrhovateľ zložil na účet vyhlasovateľa (ako sankcia za 

odstúpenie od návrhu/zmluvy, ktorým som/navrhovateľ je viazaný(á)). 

 

 

 

 

 

........................................................... 

Osvedčený podpis navrhovateľa/oprávneného 

zástupcu navrhovateľa 

 

 

 

 

........................................................... 

Osvedčený podpis manžela/manželky ak sú 

navrhovateľmi manželia 

 

 

 


