Príloha č. 3 k OVS č. 1/2022 zo dňa 30.3.2022
Vyhlásenie o oboznámení s podmienkami OVS

Dolu podpísaný uchádzač......................................................................................................................,
so sídlom/adresa trv. pobytu..................................................................................................................,
IČO/r.č.: .................................., zast.: ........................................................funkcia:.............................,
týmto vyhlasuje, že som sa oboznámil s podkladmi tvoriacimi súčasť obchodnej verejnej súťaže
(ďalej len OVS) a zmluvnými podmienkami na predaj nehnuteľného majetku obce Kanianka:
jednoizbový byt č. 10 v bytovom dome s.č. 589 na ulici Školská v Kanianke, vo vchode č. 9 na 3.
podlaží v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres
Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313
Ide najmä o tieto dokumenty :
- uznesenie OZ Kanianka č. 435/2022 zo dňa 30.3.2022,
- kompletný text OVS vrátane príloh OVS č. 1- 6.

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

..............................................................
Podpis uchádzača/štatutára

Príloha č. 4 k OVS č. 1/2022 zo dňa 30.3.2022
Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov pre účely OVS v prípade uchádzača,
ktorým je FO/podnikateľ fyzická osoba

Dolu podpísaný uchádzač ......................................................................................................................,
so sídlom/adresa trv. pobytu: .................................................................................................................,
IČO/r.č.: .................................., zast.: ........................................................funkcia:.............................,
týmto v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím
so spracovaním a zverejnením osobných údajov pre účely OVS na predaj nehnuteľného majetku obce
Kanianka:
jednoizbový byt č. 10 v bytovom dome s.č. 589 na ulici Školská v Kanianke, vo vchode č. 9 na 3.
podlaží v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres
Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313

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

..............................................................
Podpis uchádzača/štatutára

Príloha č. 5 k OVS č. 1/2022 zo dňa 30.3.2022
Čestné vyhlásenie o vysporiadaní záväzkov voči subjektom verejnej a štátnej správy
Dolu podpísaný uchádzač......................................................................................................................,
so sídlom/adresa trv. pobytu..................................................................................................................,
IČO/r.č.: .................................., zast.: ........................................................funkcia:.............................,
týmto vyhlasuje, že uvedený subjekt/osoba nie je dlžníkom voči žiadnemu subjektu verejnej a štátnej
správy ku dňu vyhlásenia OVS na predaj nehnuteľného majetku obce Kanianka : jednoizbový byt č.
10 v bytovom dome s.č. 589 na ulici Školská v Kanianke, vo vchode č. 9 na 3. podlaží v podiele 1/1
a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve
a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres Prievidza, obec
Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313.
Toto čestné vyhlásenie slúži na splnenie podmienky uvedenej v bode 10 súťažných podkladov OVS.

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

..............................................................
Podpis uchádzača/štatutára

Príloha č. 6 k OVS č. 1/2022 zo dňa 30.3.2022
Splnomocnenie na overenie podmienky, že uchádzač nie je dlžníkom subjektov verejnej
a štátnej správy
Dolu podpísaný uchádzač......................................................................................................................,
so sídlom/adresa trv. pobytu..................................................................................................................,
IČO/r.č.: .................................., zast.: ........................................................funkcia:.............................,
týmto splnomocňuje orgány vyhlasovateľa OVS, t.j. obce Kanianka, so sídlom SNP 583/1, 972 17
Kanianka na overenie podmienky uvedenej v bode 10 súťažných podkladov, že uvedený subjekt nie
je dlžníkom voči žiadnemu subjektu verejnej a štátnej správy ku dňu vyhlásenia OVS na predaj
nehnuteľného majetku obce Kanianka:
jednoizbový byt č. 10 v bytovom dome s.č. 589 na ulici Školská v Kanianke, vo vchode č. 9 na 3.
podlaží v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres
Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313
Toto splnomocnenie sa vzťahuje na overenie nedoplatkov voči ktorémukoľvek subjektu štátnej
správy, verejnej správy ako aj územnej samosprávy, ktorý si vyhlasovateľ vyberie na overenie
skutočností vyššie uvedenej podmienky.

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

..............................................................
Podpis uchádzača/štatutára

