
Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach 
 
Žiadateľ (* 

Meno, priezvisko ......................................................................................... dátum narodenia .................................  

Adresa trvalého pobytu ............................................................................................................................................. 

Číslo živnostenského oprávnenia .............................................................................................................................  

alebo 

Obchodné meno ......................................................................................................................................................  

Štatutárny zástupca...................................................................................................................................................  

Sídlo spoločnosti .....................................................................................................................................................  

Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v ...........................................................................................  

Oddiel............................. vložka číslo .....................................................................................................................  

o kúpu, zámenu alebo nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Malacky 

týmto čestne prehlasujem, 
a) že k dnešnému dňu nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu Malacky  a mestským 

organizáciám (** ) 
b) že v prípade schválenia predaja, resp. nájmu uhradím mestu náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 

(ďalej ZP), prípadne geometrického plánu (ďalej GP), pokiaľ ich vypracovanie zabezpečí mesto a taktiež 
poplatky súvisiace s návrhmi na vklad do katastra nehnuteľností, a to vo forme kolkov 

c) že v prípade, ak z vlastného rozhodnutia nepristúpim k uzavretiu zmluvy, uhradím mestu všetky skutočne 
vynaložené náklady za vyhotovenie ZP, prípadne GP, ako aj náklady na zverejnenie oznámenia priameho 
predaja/nájmu, resp. vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači 

d) že uhradím mestu všetky skutočne vynaložené náklady v prípade, ak od žiadosti odstúpim v priebehu jej 
vybavovania, alebo ak na základe mojej žiadosti bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, resp. zverejnené 
oznámenie priameho predaja/nájmu (ďalej súťaž) a súťaže sa z vlastného rozhodnutia nezúčastním, čím sa 
stane neúspešnou 

e) že v prípade neúspešnej súťaže z dôvodu predloženia chybného súťažného návrhu a v prípade môjho 
pretrvávajúceho záujmu o kúpu/nájom nehnuteľnosti a po prípadnom schválení opakovanej súťaže orgánmi 
mesta uhradím mestu o. i. aj ďalšie vyvolané náklady (napr. opakované zverejnenie v regionálnej tlači, 
aktualizáciu ZP). 

 

Som si vedomý toho, že pokiaľ moje čestné prehlásenie nebude pravdivé, budem čeliť všetkým z toho 
vyplývajúcim právnym následkom. 
 
 

Malacky.............................................  ...........................................................................................................  
úradne osvedčený podpis 
 
 
 

e) 1. V prípade, že žiadateľmi sú manželia, prehlásenie podáva každý samostatne. 
2. V prípade, že spoločnosť má viacerých štatutárnych zástupcov, prehlásenie podáva každý samostatne. (** )   


