
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
štatutárneho orgánu žiadateľa 

"Príspevok pre extraligové kluby SSTZ v roku 2020" 

 

Štatutárny zástupca žiadateľa:  

Názov žiadateľa:  

Sídlo žiadateľa:       

IČO:  

 
ako štatutárny zástupca oprávnený konať v mene žiadateľa čestne vyhlasujem, že 

 
1. žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a že neeviduje žiadne záväzky voči obciam /napr. 
 nezaplatené dane, či poplatky/, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia alebo exekučné 
 konanie alebo konkurzné konanie, či iné obdobné konanie a že má vysporiadané finančné vzťahy so  
 štátnym rozpočtom, 
 
2. žiadateľ nemá žiadne záväzky voči: 
 - Slovenskému stolnotenisovému zväzu, 
 - Daňovému či Colnému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, 
 
3. žiadateľ je oprávneným prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle zákona o športe a že mu 

v predchádzajúcich šiestich mesiacoch  pred podaním žiadosti nebola uložená žiadna sankcia, na základe ktorej 
nie je v čase podania tejto žiadosti oprávnený prijímať verejné prostriedky, 

 
4. v prípade poskytnutia príspevku zo strany SSTZ tento príspevok v plnom rozsahu použije len na stanovený 
 účel /oprávnené výdavky/ a v lehotách určených vo výzve, resp. v zmluve o poskytnutí  príspevku, 
 
5. žiadateľ poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti podpory rozvoja
 športu podľa osobitného predpisu, 
 
6. že mi funkcia štatutárneho zástupcu v čase podania žiadosti trvá, a že ako štatutárny orgán som oprávnený konať 

za žiadateľa spôsobom uvedeným v žiadosti o poskytnutie príspevku, 
 
7. žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie príspevku a v prílohách pravdivé, presné a úplné údaje, a že si je 
 vedomý právnych dôsledkov nepravdivých vyhlásení a poskytnutých údajov, vrátane možných 
 trestnoprávnych následkov. 
 
8. žiadateľovi ako právnickej osobe nebol právoplatné uložený žiaden trest v rámci trestnoprávnej 
 zodpovednosti právnických osôb a že mu nebola v lehote šiestich mesiacov pred podpisom zmluvy 
 uložená sankcia za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 zákona o športe. 
 
9. činnosť žiadateľa ako športového klubu je v súlade s ustanoveniami § 19 až 23 zákona o športe, ak je 
 žiadateľom občianske združenie a súčasne že žiadateľ je zapísaný v informačnom systéme športu - čl. 2  písm.  
 d/ Stanov SSTZ. 

 
V .............................. dňa ............. 2020 

 

  

 

 

Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa: Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa: 

/úradne osvedčený podpis/ 

 


