
Príloha č. 2 

 

Príručka pre žiadateľa NFP, verzia 2.3 
 

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP 

o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP 
 

 

Dolu podpísaný / spoločnosť .......................................................................... (obchodné meno, názov, titul, meno, priezvisko), 

................................................................................................................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania), 

.............................................................(IČO), registrácia ........................, v jeho mene1 ...........................................(titul, 

meno, priezvisko, označenie štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ o NFP“), týmto na účely predloženia žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom ............................................................................................................., 

v rámci  výzvy/vyzvania (kód) č.  ........................... 

 

čestne vyhlasujem, 

 

že sa na žiadateľa o NFP nevzťahuje povinnosť predložiť prílohu....(uviesť názov).....k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
a to z nasledovného dôvodu: ................................................................................................................................................... 

 

 

Žiadateľ o NFP si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených 
v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný 
podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie Trestného zákona). 

 

Meno a priezvisko, titul: 
 

Funkcia: 
 

Podpis a pečiatka2: 
 

Dátum a miesto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uvedie iba právnická osoba 
2 V prípade, ak si žiadateľ nestanovil v zriaďovacích listinách povinnosť používania pečiatky, overenie je uskutočnené iba podpisom 

štatutárneho orgánu žiadateľa 



Príloha č. 2 

 

Príručka pre žiadateľa NFP, verzia 2.3 
 

 

Čestné vyhlásenie partnera žiadateľa o NFP 

o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP 
 

 

Dolu podpísaný / spoločnosť .......................................................................... (obchodné meno, názov, titul, meno, priezvisko), 

................................................................................................................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania), 

.............................................................(IČO), registrácia ........................, v jeho mene3 ...........................................(titul, 

meno, priezvisko, označenie štatutárneho orgánu) (ďalej len „partner žiadateľa o NFP“), týmto na účely predloženia žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom ............................................................................................................., 

v rámci výzvy/vyzvania (kód) č.  ........................... 

 

čestne vyhlasujem, 

 

že sa na partnera žiadateľa o NFP nevzťahuje povinnosť predložiť prílohu....(uviesť názov).....k žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, a to z nasledovného dôvodu: 
................................................................................................................................................... 

 

 

Partner žiadateľa o NFP si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených 
v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný 
podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie Trestného zákona). 

 

Meno a priezvisko, titul: 
 

Funkcia: 
 

Podpis a pečiatka4: 
 

Dátum a miesto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Uvedie iba právnická osoba 
4 V prípade, ak si  partner nestanovil v zriaďovacích listinách povinnosť používania pečiatky, overenie je uskutočnené iba podpisom 

štatutárneho orgánu partnera 


