
Obch na akad6rn! , Jesensk6ho 259/6, 017 Povazskう

Cestn6 vyhlSsenie tlena komisie

Dolu podpisan'i Elen komisie PhDr. Katarina Dudrov6 po obozndmeni sa so zoznamom
ziuiemcov/uchddzaEov, t'imto testne vyhlasujem, ie nenastali skutodnosti, pre ktor6 by som
nemohla byt ilenom komisie, ktor6 bude rozhodova{ o rnibere najvhodnejiej ponuky na uzavretie
zmluvy o ndjme nebytornich priestorov v zmysle vyhl6senej ovs d. 2/2027.

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

a) Statutdrnym orgdnom, clenom 5tatut6rneho orgdnu, dlenom dozorneho orgdnu alebo in6ho
orgdnu zdujemcu/uch6dzada, ktorrim je prdvnick6 osoba,

b) spoloEnikom alebo ilenom prdvnickej osoby, ktord je z6ujemcom/uchddzadom alebo tich,im
spolodnikom z6 ujemcu/uchddzaia

c) zamestnancom z6ujemcu/uchiidzaia, zamestnancom zdujmov6ho zdruienia podnikatel'ov, ktor6ho
je zdujemca/uchddzaE 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/uch6dzadovi,
najmd ak ide o osobu, ktord sa podiel'ala na priprave dokumentov na strane zdujemcu/uchddzada,
alebo ktorej m6ie vzniknrit' vtihoda alebo ujma v srivislosti s rnisledkom vyhodnotenia iiadosti/ponrik.

V Povaiskej Bystrici 28.L2.2021 podpis dlena komisie



testn6 vyhtdsenie ilena komisie

Dolu podpfsan'i Elen komisie tvona Stefanovskii po obozndmeni sa so zoznamom
zduiemcov/uchddzadov, t'imto Eestne vyhlasujem, ie nenastali. skutoEnosti, pre ktor6 by som
nemohla byt dlenom komisie, ktord bude rozhodovat o v'ibere najvhodnejiej ponuky na uzavretie
zmluvy o n6jme nebytornich priestorov v zmysle vyhldsenej ovs d. 2/zozl.

Vyhlasujem, ie nie som a ani v dase jedn6ho roka pred vymenovanim za 6lena komisie som
nebola:

a) Statutiirnym org6nom, ilenom Statut6rneho orgdnu, Etenom dozorn6ho orgdnu alebo in6ho
orgdnu z6ujemcu/u chidzala, ktonim je pr6vnickii osoba,

b) spoloinfkom alebo Elenom priivnickej osoby, ktord je zdujemcom luchfudzaEom alebo tichfm
spolodn ikom zii ujemcu/uch6dzaia

c)zamestnancom zdujemcu/uchddzada, zamestnancom ziujmov6ho zdruienia podnikatefov, ktor6ho
je zdujemca/uchddzad dlenom

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

e) osobou, u ktorej moino mat' pochybnosti o jej nezaujatosti vo vztahu k z6ujemcovi/uchddzadovi,
najmd ak ide o osobu, ktorS sa podiel'ala na priprave dokumentov na strane zdujemcu/uchddzada,
alebo ktorej m6ie vznikn{t' vrihoda alebo ujma v s(vislosti s vrisledkom vyhodnotenia Ziadosti/pon(k.

V POVaЙSkej Bystrici 28。 12.2021.............................................・ ..............pOdpisこ lena kornisie



°bCh°dnd akad6miaL」eSensk6ho 259/6,017 44 Povattsk6 Bvstrica

eestn6 vyhl6senie ilena komisie

Dolu podpisan'f ilen komisie lng. Anna Eurajovii po obozn6menI sa so zoznamom
z6ujemcov/uchddzaEov, trimto Eestne vyhlasujem, ie nenastali skutodnosti, pre ktor6 by som
nemohla byt Elenom komisie, ktorii bude rozhodovat' o rnibere najvhodnejiej ponuky na uzavretie
zmluvy o niijme nebytornich priestorov v zmysle vyhldsenej ovs d. 2/zo2L.

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

V POVaZSkel Bystrici 28.12.2021 podpis dlena komisie

a) 5tatutdrnym orgdnom, tlenom Statutdrneho orgdnu, Elenom dozorndho org6nu alebo in6ho
orginu zdujemcu/uchddzaia, ktonim je prdvnickii osoba,

b) spoloEnikom alebo dlenom prdvnickej osoby, ktor6 je zdujemcom/uchddzadom alebo tichrim
spolodnikom z5 ujemcu/uch6dzaEa

c) zamestnancom zdujem cu/uchddzada, zamestnancom zdujmov6ho zdruienia podnikatefov, ktordho
je zd ujemca / uchidzal Elenom

d) blizkou osobou osob6m uveden'im v pism. a) ai c)

e) osobou, u ktorej moino mat pochybnosti o jej nezaujatosti vo vztahu k zdujemcovi/uch6dza6ovi,
najmd ak ide o osobu, ktord sa podietala na priprave dokumentov na strane zdujemcu/uchddza6a,
alebo ktorej m6ie vzniknrit' vthoda alebo ujma v s0vislosti s rnfstedkom vyhodnotenia iiadosti/pon6k.


