Príloha 4
k podmienkam obchodnej verejnej súťaže:

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby

Ja, dole podpísaný(á), ..............................., trvale bytom ...........................................................,
narodený(á) dňa ............................., číslo OP: ..................................,

pre účely účasti vo obchodnej verejnej súťaži "Predaj pozemkov v areáli FVU na Trnavskej ceste v Bratislave"
vyhlásenej verejnou inštitúciou: Fond výtvarných umení, IČO: 00 225 673, so sídlom: Trnavská 112, 826 33
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vl.č. 526/B (ďalej len "FVU"), a pre
účely predloženia súťažného návrhu na odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve FVU,
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z., v
znení neskorších predpisov, týmto
čestne vyhlasujem, že
1)
2)
3)
4)
5)

nie som štatutárnym orgánom FVU;
nie som členom štatutárneho, riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu FVU;
nie som vedúcim zamestnancom FVU;
nie som zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom FVU; a
nie som osobou blízkou osôb uvedených vyššie v bodoch 1) až 4) tohto vyhlásenia (pričom osobou blízkou sa
rozumie v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka 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).

Súčasne vyhlasujem, že nie som osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
Súčasne vyhlasujem, že som osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 315/2016") a súčasne vyhlasujem, že som zapísaný(á) v
registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 a všetky údaje v ňom zapísané sú správne, úplné a
pravdivé.
[nehodiaci sa odsek z dvoch vyššie uvedených odsekov záujemca vymaže z čestného vyhlásenia]
Zaväzujem sa, že pokiaľ dôjde do prípadného uzavretia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vyššie
uvedenej obchodnej verejnej súťaže a do následnému nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetným
nehnuteľnostiam, k zmene akýchkoľvek skutočností uvedených vyššie v tomto vyhlásení, budem o tom bezodkladne
písomne informovať FVU na adrese jeho sídla.

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

.........................................................
Meno a priezvisko
vlastnoručný podpis

