STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
------------------------------------------------------------------------------------------------Čestné vyhlásenie člena komisie
Dolupodpísaný člen komisie Mgr. Ivana Sevaldová po oboznámení sa so zoznamom
záujemcov/uchádzačov, týmto čestne vyhlasujem, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by som
nemohla byť členom komisie, ktorá bude rozhodovať o výbere najvhodnejšej ponuky na
uzatvorenie

zmlúv

o nájme

v zmysle

vyhláseného

zámeru

priameho

nájmu

č. SOŠOaS/NM/06/2022.
Vyhlasujem, že nie som a ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som
nebol:
a) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo
iného orgánu záujemcu/uchádzača, ktorým je právnická osoba,
b) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je záujemcom/uchádzačom alebo
tichým spoločníkom záujemcu/uchádzača,
c) zamestnancom

záujemcu/uchádzača,

zamestnancom

záujmového

združenia

podnikateľov, ktorého je záujemca/uchádzač členom,
d) blízkou osobou osobám uvedeným v písm. a) až c),
e) osobou,

u ktorej

možno

mať

pochybnosti

o jej

nezaujatosti

vo

vzťahu

k záujemcovi/uchádzačovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave
dokumentov na strane záujemcu/uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo
ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.

Dátum a podpis člena komisie: 23. 06. 2022

......................................

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
---------------------------------------------------------------------------------------------Čestné vyhlásenie člena komisie
Dolupodpísaný člen komisie Ing. Elena Peterková po oboznámení sa so zoznamom
záujemcov/uchádzačov, týmto čestne vyhlasujem, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by som
nemohla byť členom komisie, ktorá bude rozhodovať o výbere najvhodnejšej ponuky na
uzatvorenie

zmlúv

o nájme

v zmysle

vyhláseného

zámeru

priameho

nájmu

č. SOŠOaS/NM/06/2022.
Vyhlasujem, že nie som a ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som
nebol:
a) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo
iného orgánu záujemcu/uchádzača, ktorým je právnická osoba,
b) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je záujemcom/uchádzačom alebo
tichým spoločníkom záujemcu/uchádzača,
c) zamestnancom

záujemcu/uchádzača,

zamestnancom

záujmového

združenia

podnikateľov, ktorého je záujemca/uchádzač členom,
d) blízkou osobou osobám uvedeným v písm. a) až c),
e) osobou,

u ktorej

možno

mať

pochybnosti

o jej

nezaujatosti

vo

vzťahu

k záujemcovi/uchádzačovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave
dokumentov na strane záujemcu/uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo
ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.

Dátum a podpis člena komisie: 23. 06. 2022
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
------------------------------------------------------------------------------------------------Čestné vyhlásenie člena komisie
Dolupodpísaný člen komisie Erika Stachová po oboznámení sa so zoznamom
záujemcov/uchádzačov, týmto čestne vyhlasujem, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by som
nemohla byť členom komisie, ktorá bude rozhodovať o výbere najvhodnejšej ponuky na
uzatvorenie

zmlúv

o

nájme

v zmysle

vyhláseného

zámeru

priameho

nájmu

č. SOŠOaS/NM/06/2022.
Vyhlasujem, že nie som a ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som
nebol:
a) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo
iného orgánu záujemcu/uchádzača, ktorým je právnická osoba,
b) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je záujemcom/uchádzačom alebo
tichým spoločníkom záujemcu/uchádzača,
c) zamestnancom

záujemcu/uchádzača,

zamestnancom

záujmového

združenia

podnikateľov, ktorého je záujemca/uchádzač členom,
d) blízkou osobou osobám uvedeným v písm. a) až c),
e) osobou,

u ktorej

možno

mať

pochybnosti

o jej

nezaujatosti

vo

vzťahu

k záujemcovi/uchádzačovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave
dokumentov na strane záujemcu/uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo
ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.

Dátum a podpis člena komisie: 23. 06. 2022

......................................

