
Obchodnd akad6rni , Jesensk6ho 259/6, 017 Povazskd ica

eestn6 vyhl6senie itena komisie

Dolu podpisan'i dlen komisie PhDr. Katarina Dudrovd po obozndmenisa so zoznamom
zduiemcov/uchddzadov, tfmto destne vyhtasujem, ie nenastali skutodnosti, pre kto16 by som
nemohla byt Elenom komisie, ktord bude rozhodovat' o vyibere najvhodnejiej ponuky na uzavretie
zmluvy o ndjme nebytoufch priestorov v zmysle vyhliisenej ovs d. l/2ozt.

Vyhlasujem, ie nie som a ani v dase jedndho roka pred vymenovanim za dlena komisie som
nebola:

a) Statutiirnym orgdnom, dlenom Statutdrneho o196nu, dlenbm dozorn6ho orgdnu alebo in6ho
orgdnu z6ujemcu/uchddzada, ktonim je priivnickii osoba,

b) spolodnfkom alebo dlenom priivnickej osoby, ktorS je zdujemcom/uchddzadom alebo tich,im
spolof nikom zd ujemcu/uch6dzaia

c) zamestnancom zdujemcu/uchddzada, zamestnancom zdujmov6ho zdruienia podnikatelov, kto16ho
je ziiujemca /uchddzai dlenom

d) blizkou osobou osobdm uveden,fm v pism. a)ai c)

e) osobou, u ktorej moino mat' pochybnosti o jej nezaujatosti vo vzt'ahu k zdujemcovi/uchiidzadovi,
najmd ak ide o osobu, ktord sa podielala na priprave dokumentov na strane zdujemcu/uchddzada,
alebo ktorej m6Ze vzniknrit' v'ihoda alebo ujma v s0vislosti s v'isledkom vyhodnotenia iiadosti/pontik.

V Povaiskej Bystrici 28.12.2O2t . podpis dlena komisie



こestn6 vvhl`senieこ !ena konlis:e

Dolu podplsan'i dlen komisie tng. Anna Durajov6 po obozndmenisa so zoznamom
ziu)emcov/uchddzadov, t'imto destne vyhlasujem, ie nenastali skutodnosti, pre kto16 by som
nemohla byt' Elenom komisie, ktorii bude rozhodova{ o v,ibere najvhodnejsej ponuky na uzavretie
zmluvy o niijme nebytov'ich priestorov v zmysle vyhldsenej ovs E. u2o2r.

Vyhlasujem, ie nie som a ani v dase jedn6ho roka pred vymenovanlm za dlena komisie som
nebola:

a) Statutiirnym orgdnom, 6lenom Statutdrneho orgdnu, ilenom dozorn6ho orgdnu alebo in6ho
orgdnu zdujemcu/uchddzata, ktonfm je priivnickii osoba,

b) spolodnikom alebo ilenom priivnickej osoby, ktor6 je zdujemcom/uch6dzadom alebo tich,im
spolodnikom zd ujemcu/uchddzada

c)zamestnancom zdujemcu/uchddzata, zamestnancom zdujmov6ho zdruienia podnikatelo4 ktor6ho
je ziiujemca /uchddzal dlenom

d) blizkou osobou osobdm uvedenfm v pism. a)ai c)

e) osobou, u ktorej moino mat pochybnosti o jej nezaujatosti vo vzt'ahu k zdujemcovi/uchddzaiovi,
najmd ak ide o osobu, ktord sa podielala na priprave dokumentov na strane zAujemcu/uchddzaia,
alebo ktorej mdie vznikn0t' v'ihoda alebo ujma v s(vislosti s vrisledkom vyhodnotenia Ziadosti/ponIk.

V Povaiskej Bystrici 2g.L2.zo2t ... podpis dlena komisie
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eestn6 vyhl6senie 6tena komisie

Dolu podpisanri dlen komisie lvona Stefanovskd po obozndmenf sa so zoznamom
zdujemcov/uchddzadov, tfmto destne vyhlasujem, ie nenastali skutodnosti, pre kto16 by som
nemohla byt' dlenom komisie, ktord bude rozhodovat' o v'ibere najvhodnej5ej ponuky na uzavretie
zmluvy o ndjme nebytornich priestorov v zmysle vyhldsenej ovs E. Uzozt.

Vyhlasujem, Ze nie som a ani v dase jedn6ho roka pred vymenovanim za dlena komisie som
nebola:

a)Statutiirnym orginom, ilenom Statutiirneho orgdnu, tlenom dozorn6ho orgdnu alebo in6ho
orgd nu zii ujemcu/uchddzata, kto nim je priivn ickii osoba,

b) spolodnikom alebo dlenom prdvnickej osoby, ktor6 je zdujemcom/uchiidzadom alebo tich,im
spolodnlkom ziiujemcu/uchddzaia

c)zamestnancom zdujemcu/uchiidzaEa, zamestnancom zdujmov6ho zdruienia podnikatelov, ktor6ho
je zii ujemca / uchAdzaE Clenom

d) blizkou osobou osobdm uvedenfm v p[sm. a)ai c)

e) osobou, u ktorej moino mat' pochybnosti o jej nezaujatosti vo vzt'ahu k zdujemcovi/uchddzadovi,
najmd ak ide o osobu, ktord sa podielala na priprave dokumentov na strane ziiujemcu/uchddzada,
alebo ktorej m6ie vzniknrit' v'i hoda alebo ujma v s0vislosti s v'isledkom vyhodnotenia iiadosti/ponrik.

V POVaЙSkej Bystrici 28。 12.2021 podpis dlena komisie


