
                                  VII. Vyhlásenie žiadateľa

a) spĺňa podmienky uvedené v článku E. schémy,
b) je registrovaný v príslušnom registri,
c) nemá nedoplatky na daniach, 
d) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
e) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 
    proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
f) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia vo veci týkajúcej sa využívania verejných 
   zdrojov (podľa Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), 
g) neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
    predpisu
h) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
    príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
i) nepoberá pomoc na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov
   poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov. 
j) nie som podnikom v ťažkosti v zmysle článku 2 ods. 14 nariadenia Komisie .
 
Žiadateľ čestne vyhlasuje: 
a) že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
b) že nemá nedoplatky na daniach, 
c) že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 
    nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
d) že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (podľa Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
    konaní v znení neskorších predpisov), 
e) že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (podľa Zákona č. 82/2005 Z. z. o
    nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
    znení Zákona č. 125/2006 Z. z.), 
f) že nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie v Sociálnej poisťovni a na poistnom
   na zdravotné poistenie v žiadnej zdravotnej poisťovni a na príspevkoch na starobné
   dôchodkové sporenie a že nemá nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné
   poistenie. 
g) všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé, 
h) sú mi  známe všetky podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek 
    vzťahujúcich  sa na poskytnutie dotácie
i) udeľujem súhlas ZCHOS-D na spracovanie a zverejnenie svojich osobných údajov1), ako
    aj na ich využitie pre štatistické účely, 
k) som si vedomý trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení
    nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutia dotácie. 
     Poznámky: 1) zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov
 Zaväzujem sa 
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie dotácie,
b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov podľa zákona č. 523/2004
    Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    v znení neskorších predpisov, 
c) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste, 
d) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie
    oprávnenosti žiadosti, 
e) oznámiť ZCHOS-D každú zmenu údajov uvedených v žiadosti do desiatich pracovných 
    dní od jej vzniku.

 V .......................................... dňa ........................ 

Podpis žiadateľa:                                                          Odtlačok pečiatky (PO):


