
Príloha č. 1  

Obchodná verejná súťaž  podľa § 281 až § 288 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  

Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Prašice, v lokalite Rekreačná oblasť Duchonka, okres Topoľčany, 

v katastrálnom území Prašice, ktorá je vedená v katastri nehnuteľností Okresného úradu Topoľčany, 

katastrálny odbor: 

 

 pozemok - parc.č. 2582/83, o výmere 13 662 m², druh pozemku trvalý trávny porast, spôsob 

využívania pozemku: pozemok lúky  a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok 

dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1526, vedené Okresným 

úradom Topoľčany, katastrálny odbor pre okres Topoľčany 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

1. Týmto ja, dolu podpísaný (á) .........................................................................., trvale bytom/so sídlom, 

.......................................................................................................................... ako navrhovateľ čestne 

vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže, 

vyhlasovateľom ktorej je obec Prašice.  Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že som svojím 

predloženým návrhom v tejto verejnej obchodnej súťaži viazaný.  

2. Navrhovateľ ďalej čestne vyhlasuje, že:  

a) nie je v konkurze, že sa proti nemu nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, že nebol proti 

uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  

b) nie je v likvidácii  

c) nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 

rozhodnutia  

d) všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé 

 e) nemá voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, ktoré sú 

vymáhané výkonom rozhodnutia  

f) nemá nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v 

nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia  

g) nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam, 

h) nie je si vedomý žiadneho možného konfliktu záujmov, najmä že neexistuje skutočnosť, ktorá by 

mohla byť považovaná za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti súťaže. 

 

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

 

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

 

                                                  meno, priezvisko, podpis, príp. pečiatka oprávneného zástupcu 


