
 

 

Príloha č. 2 – VZOR 

Čestné vyhlásenie 
 
Právnická osoba............................................................................................................................. 

Sídlo  ............................................................................................................................................  

IČO  .................................................................. 

Štatutárny zástupca ......................................................................................................................  

Bytom .......................................................................................................................................... 

Dátum narodenia ............................................... 

 

ako žiadateľ o poskytnutie finančnej podpory týmto na účely predloženia žiadosti predkladanej v rámci 

výzvy: „VÝZVA PRE MALÉ PROJEKTY“, pre projekt s názvom: ......................................................... 

 

čestne vyhlasujem 

 

že právnická osoba .......................................................................................................................   

 

- nemá nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo plní tieto 

povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom; 

- je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam 

v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 

Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

bezúhonný je aj štatutárny orgán a aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje;  

- počas predchádzajúcich 3 rokov neporušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho 

zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

- nie je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov alebo nie je členom politickej strany 

alebo politického hnutia; 

- nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, nebol voči tejto osobe podaný návrh na začatie 

konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol návrh na 

vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo osoba, 

ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad nie je v 



 

 

dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní 

alebo nie je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia; 

- nemá pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov; 

- nie je odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, 

legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania, ktoré 

poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho 

priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu;  

- sa nenachádza na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA, vrátane 

zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly 

zahraničných aktív (OFAC) a nie je vlastnená alebo riadená sankcionovanou osobou alebo 

subjektom uvedenom na takomto zozname; 

- nie je osobou alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo 

strán zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska; 

- nie je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á) právnych dôsledkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov 

v čestnom vyhlásení vrátane prípadných trestnoprávnych následkov vyplývajúcich z ustanovení zákona         

č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon). 

 

 

V ............................................ 

Dňa ........................................ 

 

 

Titul, meno, priezvisko:   ................................................................  

 

 

Podpis: .....................................  

 


