Príloha č. 2. 2
k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta

Čestné vyhlásenie
Fyzická osoba

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................
Rodné priezvisko: ........................................................................................................................
Dátum narodenia: .........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že nie som osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu,
ktorá je v tomto meste:
a) primátorom mesta,
b) poslancom mestského zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej mestom,
d) prednostom mestského úradu,
e) zamestnancom mesta,
f) hlavným kontrolórom mesta,
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

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

..................................................
podpis

Príloha č. 2. 2
k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta

Čestné vyhlásenie
Právnická osoba

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................
Dátum narodenia: .........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................
ako: ......zakladateľ/vlastník obchodného podielu/štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu/ člen riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu*.................................................
právnickej osoby (obchodné meno): ............................................................................................
IČO: ..............................................................................................................................................
Sídlo: ............................................................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že nie som osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu,
v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba, ktorá je
v tomto meste:
a) primátorom mesta,
b) poslancom mestského zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej mestom,
d) prednostom mestského úradu,
e) zamestnancom mesta,
f) hlavným kontrolórom mesta,
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f); to neplatí, ak ide o právnickú
osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má mesto obchodný podiel.
V ........................................... dňa ................................

..................................................
podpis
*

nehodiace sa prečiarknite

