
Príloha č. 2     Čestné vyhlásenie 

 

 

Predmet zákazky: Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb  

   pre  Obec Horná Kráľová pre roky 2022 - 2025 

 

Verejný obstarávateľ:  Obec Horná Kráľová                  

 

 

Základné údaje uchádzača:  

Názov, obchodné meno uchádzača: .................................. 

Sídlo uchádzača: ...............................................................  

IČO uchádzača: ................................................................. 

 

 

čestne vyhlasujem, že: 

• Som porozumel výzve na predkladanie ponúk a podmienkam verejnej súťaže a súhlasím s 

nimi. 

• Všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

• Spĺňam podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO, a to konkrétne : 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,  

ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania 

 a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej  

skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, 

 trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom  

obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči  

nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,  

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných  

predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti  

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej  

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

 

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

 

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

     meno, priezvisko a podpis  

            štatutárneho zástupcu uchádzača* 

 

 

*Pozn: Čestné vyhlásenia budú podpísané uchádzačom alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho 

zastupovanie a budú predložené v origináli, resp. v úradne osvedčenej fotokópii.  

V prípade podpísania čestného vyhlásenia poverenou osobou je požiadavka, aby súčasťou ponuky 

bola aj plná moc na zastupovanie štatutárneho zástupcu s prijatím plnej moci poverenou osobou 

takisto v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. 

 
 

https://www.epi.sk/zz/2015-343#f5069971
https://www.epi.sk/zz/2015-343#f5069972

