Príloha č. 1

Obchodná verejná súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na
základe uznesenia najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku – uznesenia Synody č. 09-04 zo dňa 17. 6. 2017:
„Predaj nehnuteľností: pozemky v k. ú. Karlova Ves, okres: Bratislava IV., parc. č. 3367
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, parc. č. 3368 – záhrady vo výmere 457
m2 evidovaných ako parcely registra „C“, vedené spolu na LV č. 2114“
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, ktorú vyhlásila Evanjelická cirkev augsburského
vyznania na Slovensku. 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 evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na zdravotnom poistení,
nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé,
e) disponuje finančnými prostriedkami na nákup predmetnej nehnuteľnosti vo výške
navrhnutej kúpnej ceny a na úhradu nákladov spojených s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností,
f) v prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži odkúpi od vyhlasovateľa
nehnuteľnosť za ním navrhnutú kúpnu cenu a uhradí tiež náklady spojené s podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
3. Navrhovateľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podania návrhu do obchodnej verejnej súťaže
nemá voči vyhlasovateľovi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
žiadne záväzky (neuhradené faktúry, neuhradené nájomné, príp. iné nedoplatky).
4. Navrhovateľ čestne vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov
podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v súvislosti s touto obchodnou verejnou súťažou.
V .................................................. dňa ..........................
......................................................................................
meno, priezvisko, podpis, príp. pečiatka oprávneného zástupcu

