
Doklad č. 2 

 

VZOR vyplneného VYLÁSENIA 
 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa 

k výberu dodávateľa 
 

 

Názov žiadateľa
1 

 Obec XY 

IČO žiadateľa 
2
  42181810 

Ja dolupodpísaný/á 
3 

 Ing. Abc Def 

ako štatutárny orgán žiadateľa 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, 

 
že výber dodávateľa na realizáciu prác súvisiacich s projektom, na ktorý bola poskytnutá 

dotácia z Environmentálneho fondu 

 

 

Názov projektu
4 

 

Odpíšem názov z rozhodnutia MŽP SR (!) 

 

bol uskutočnený podľa zákona č. :
5   

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a dodávateľ bol vybraný otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým 

konaním v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
 

Obchodné meno:
 6

    Podnik – U nás Doma 

IČO dodávateľa:
 7
  00626031 

Register:
 8

                   obchodný / živnostenský 

Zmluva / Objednávka č.:
 9

  11/2020 

Zo dňa:
 10

     1.1.2020 

Dodatok č.:
 11

 

Zo dňa:  

 

                                                                                      

                                                                                         Áno    N  Nie 

Verejné obstarávanie bolo realizované:
 12

                                         x                     

Prieskum trhu bol realizovaný:
 13

                                      x                                            

 

 



Doklad č. 2 

 

Svojím podpisom sa zaväzujem bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré 

sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností.  

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia 

nepravdivých alebo neúplných údajov.  

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov týmto poskytujem Environmentálnemu fondu súhlas na spracovanie 

osobných údajov, ktoré som uviedol /a/ v tomto čestnom vyhlásení. 

 

 

 

V Obci XY  dňa ........................... 

 

 

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

(úradne overený podpis štatutárneho 

orgánu žiadateľa a okrúhla pečiatka) 

 

 

 

 

 
 
1
  Uveďte názov žiadateľa. 

2 
Uveďte IČO žiadateľa v súlade s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), resp. 

príslušným registrom, v ktorom je žiadateľ vedený. 
3
  Uveďte titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa v súlade s dokladom, v ktorom je 

zvolený/menovaný, resp. údajmi z výpisu z príslušného registra v ktorom je žiadateľ vedený (mikroregión). 
4  

Uveďte názov projektu v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD na rok 2020. 
5
  Uveďte číslo zákona, podľa ktorého bol výber dodávateľa uskutočnený (napr. zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní). 
6
  Uveďte názov dodávateľa, korešpondujúc s názvom v živnostenskom alebo obchodnom registri.  

7
  Uveďte IČO dodávateľa, korešpondujúc v živnostenskom alebo obchodnom registri.  

8
  Nehodiace sa preškrtnite (tzn. možná je iba 1 varianta).   

9
  Uveďte číslo zmluvy alebo objednávky príp. iný identifikačný údaj príslušnej zmluvy/objednávky.  

10
 Uveďte dátum vyhotovenia zmluvy / objednávky.  

11
 Uveďte číslo dodatku príp. iný identifikačný údaj dodatku pokiaľ bol tento dodatok vyhotovený.  

12
 Vyberte správnu možnosť.  

13
 Vyberte správnu možnosť.  

 

 

 

 


