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Príloha č. 1 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O GRANT 
 

Príloha k Žiadosti o grant na podporu projektu v oblasti finančného vzdelávania  

predloženej v rámci výzvy č: GS-2021-V1 

 

Názov právnickej osoby (žiadateľa o grant)  

Sídlo (adresa)  

Právna forma  

IČO  

Štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko)    

Bytom (Ulica, číslo, obec, PSČ)  

Dátum narodenia  

Funkcia v organizácii  

email  

telefón  

 
Ako štatutárny zástupca vyššie uvedeného subjektu žiadajúceho o poskytnutie grantu na podporu projektu v oblasti 

finančného vzdelávania  predloženého v rámci aktuálnej výzvy pod názvom:  

 

čestne vyhlasujem, že táto právnická osoba: 

 

• nemá nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a plní tieto povinnosti vo vzťahu k 

svojim zamestnancom; 

• je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov 

vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zároveň bezúhonnými som aj ja spolu 

s inou príp. osobou, ktorá tvorí štatutárny orgán a bezúhonnými sú aj všetci členovia dozorného orgánu; 

• počas predchádzajúcich 5 rokov neporušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania podľa 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov;  

• nie je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskorších predpisov alebo nie je členom politickej strany alebo politického hnutia; 

• nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, t. j. nebol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného 

konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba, vo vzťahu ku ktorej bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý 

alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii 

k týmto situáciám, napríklad nie je v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom 

konaní alebo nie je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia; 

• nemá pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov; 

• nie je odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu 

príjmov z trestnej činnosti alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania, ktoré poškodzuje finančné záujmy 

Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia 

voľného obchodu;  
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• sa nenachádza na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu 

osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) 

a nie je vlastnená alebo riadená sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname; 

• nie je osobou alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán 

zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 

Severného Írska; 

• nie je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskorších predpisov; 

• nemá voči Vyhlasovateľovi výzvy (inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o.) ani NBS žiadne nevyrovnané 

finančné záväzky. 

 

Zároveň vyhlasujem, že v predloženej žiadosti o grant a vo všetkých jej prílohách som uviedol (uviedla) všetky 

informácie pravdivo, úplne a správne a som si vedomý(á) právnych dôsledkov vrátane prípadných trestnoprávnych 

následkov vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) v prípade 

uvedenia nepravdivých údajov. 

   

miesto podpisu  meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

   

dátum podpisu  podpis štatutárneho zástupcu 
 

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V ŽIADOSTI O GRANT 

 

Svojim podpisom udeľujem Vyhlasovateľovi výzvy – Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. (IČO: 42166373, so 

sídlom Drieňová 1081/31, 821 01  Bratislava) súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo svojej žiadosti 

o grant predloženej v elektronickom systéme EGRANT v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 ako prevádzkovateľovi 

údajov na obdobie 5 rokov, a to výhradne na účely administratívneho spracovania a hodnotenia žiadosti a prípadného 

monitorovania projektu a kontroly plnenia zmluvy o poskytnutí grantu. Beriem na vedomie, že mám právo na prístup, 

opravu alebo vymazanie uvedených osobných údajov alebo právo na ich obmedzenie alebo právo na prenesenie údajov 

alebo právo namietať spracovanie údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679, a to prostredníctvom emailovej adresy 

prevádzkovateľa údajov: ibv@ibv-nbs.sk. 

   

miesto podpisu  meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

   

dátum podpisu  podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

Úradne overenie (názov oprávnenej inštitúcie, podpis, miesto, dátum): 

 

mailto:ibv@ibv-nbs.sk

