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Čestné prehlásenie PO

Žiadateľ (1)
Obchodné meno   .................................................................................................................................

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

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

Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v ....................................................................... 
oddiel ................................................ vložka číslo ............................................................................... 
o kúpu, zámenu alebo nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza v  zmysle § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

týmto čestne prehlasujem,

že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba, ktorá je:
a)	primátorom mesta
b)	poslancom mestského zastupiteľstva
c)	štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom (3)
d)	prednostom mestského úradu
e)	zamestnancom mesta
f)	hlavným kontrolórom mesta
g)	blízkou osobou uvedenou v písmenách a) až f) (2).

Som si vedomý toho, že pokiaľ moje čestné prehlásenie nebude pravdivé, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.


Prievidza .........................................			     ...................................................................         
							             podpis štatutárneho zástupcu
_______________________________________________________________________________
(1) V prípade, že spoločnosť má viacerých štatutárnych zástupcov, prehlásenie podáva každý samostatne.
(2) Blízke  osoby  v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú:
a) príbuzní v priamom rade, t. j. priami predkovia a priami potomkovia, napr. rodičia, deti alebo starí rodičia a vnuci (týka sa to i osvojenia)
b) súrodenci	
c)  manžel, manželka
d)  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.
(3) Právnické osoby zriadené mestom Prievidza
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Zariadenie pre seniorov Prievidza, Základné školy, Základná umelecká škola L. Stančeka, Centrum voľného času SPEKTRUM 
Právnické osoby založené mestom Prievidza
TSMPD s.r.o. Prievidza, Prievidza Invest s.r.o., SMMP, s.r.o., PTH a.s., BIC Prievidza s.r.o., BIC-TI - združenie právnických osôb, Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Harmónia n.o., TIK mesta Prievidza n.o. 

