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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ A VYLÚČENÍ 

KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

Program Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (uvedie sa názov) 
Miestna akčná skupina Podhoran 

Opatrenie 
19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 
LEADER (MRVK – miestny rozvoj vedený 
komunitou) 

Kód výzvy (uvedie sa kód výzvy) 

Titul, meno, priezvisko   

Funkcia  Odborný hodnotiteľ  

 

 

 Ja, dolu podpísaný/á, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na odbornom hodnotení 
podopatrení........................................................................................... (uvedie sa kód a názov podopatrenia)  stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou ..............................................(uvedie sa názov stratégie CLLD) (ďalej len 

„stratégia CLLD“) ako odborný hodnotiteľ.     
               Odborné hodnotenie žiadostí o NFP budem vykonávať v súlade s  Výberovými a hodnotiacimi (bodovacími) 
kritériami pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD:........................................................... (uvedie sa 

názov MAS). 
 

Čestne vyhlasujem, že nie som a ani som nebol minimálne za obdobie jedeného  roka pred vyhlásením 

výzvy:
1
 

☐ partnerom, užívateľom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom 
žiadosti o NFP. 

☐  štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného  orgánu  
žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera. 

☐  spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo 
partnerom. 

☐  
osobou ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi 
alebo partnerovi alebo inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, 
dodávateľovi alebo partnerovi. 

☐  osobou, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa, 
alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu. 

☐  osobou, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka  žiadateľovi, prijímateľovi 
alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g). 

Ďalej čestne vyhlasujem, že
1
: 

☐  som spôsobilý/á na právne úkony. 

☐  som oboznámený/á so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesov odborného hodnotenia 
žiadostí p NFP

2
, ktoré sú platné k termínu výkonu mojich úloh. 

                                                           
1 Zaškrknite podľa relevancie. 
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☐  budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým  
a nestranným spôsobom. 

☐  

v prípade, že sa počas procesov odborného hodnotenia žiadostí p NFP
2
 preukáže, že existuje alebo 

existoval akýkoľvek môj vzťah k subjektom, ktoré môžu mať akýkoľvek prospech z tohto procesu, 
budem o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predsedu Výberovej komisie MAS a okamžite 
sa vzdám svojej funkcie odborného hodnotiteľa a prestanem sa akýmkoľvek spôsobom 
zúčastňovať na procesoch odborného hodnotenia predmetnej výzvy. 

☐  
si nie som vedomý/á žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by vznikli počas týchto procesov, 
resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť s konfliktom záujmov; 
v prípade, ak počas týchto procesov dôjde ku konfliktu záujmov, ihneď túto skutočnosť oznámim 
predsedovi Výberovej komisie MAS a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na týchto procesoch. 

☐  
o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa procesov odborného hodnotenia žiadostí p NFP

2
 budem 

zachovávať mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom týchto procesov, najmä sa 
zdržím ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe, a to aj po 
ukončení odborného hodnotenia na základe zmluvného, resp. iného vzťahu s MAS. 

☐  
nebudem vyhotovovať kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti týkajúce 
sa procesov odborného hodnotenia žiadostí p NFP

2
, ak to nevyplýva z plnenia úloh pre Výberovú 

komisiu MAS.   

 
 
 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto 

čestného vyhlásenia, najmä možného postihu podľa zákona č. 400/2009 Z.z o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa 
na túto oblasť vzťahujú.  

 
 
 
 
 
 
V.................................., dňa....................................... 
   
 
       .................................................................. 
           Podpis        

 
 

                                                                                                                                                                                            
2 Nehodiace sa prečiarknite 


