Príloha č. 1 – FO


ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Fyzická osoba

Identifikačné údaje záujemcu:

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

čestne prehlasujem

že nie som osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorá je v obci Klokočov:

	starostom obce,

poslancom obecného zastupiteľstva,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
prednostom obecného úradu,
zamestnancom obce,
hlavným kontrolórom obce,
blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).*


Zároveň vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Toto čestné vyhlásenie predkladám ako súčasť cenovej ponuky na priamy prenájom nehnuteľného majetku obce Klokočov.


V .................................. dňa .................................



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







*
§ 116 Občianskeho zákonníka
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.






Príloha č. 1 - PO


ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Právnická osoba

Identifikačné údaje záujemcu:

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ako štatutárny orgán spoločnosti
.....................................................................
so sídlom v ..................................................
IČO: ..................................
DIČ: ..................................


čestne prehlasujem

že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorej som konateľom
(predsedom predstavenstva)
nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorá je v obci Klokočov:

	starostom obce,

poslancom obecného zastupiteľstva,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
prednostom obecného úradu,
zamestnancom obce,
hlavným kontrolórom obce,
blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).



									                
Zároveň vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Toto čestné vyhlásenie predkladám ako súčasť cenovej ponuky na priamy prenájom nehnuteľného majetku obce Klokočov.


V .................................. dňa .................................


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


*
§ 116 Občianskeho zákonníka
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


