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Tlačivo č. 1a (príloha Návrhu na odkúpenie) 

ARRIVA Trnava, a.s. 

Nitrianska 5 

917 02  Trnava 

 

  

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E   
FYZICKEJ OSOBY  

  
  

1. Podpísaný/á:  
  

 

Meno, priezvisko, rod. priezvisko:  
  

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

 Dátum narodenia:      
  

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

 Rodné číslo:       
  

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

 Miesto trvalého pobytu:    
  

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

Číslo občianskeho preukazu:  
  

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

 Štátna príslušnosť:     

  

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

 Kontakt:        .............................................................................  

          

2. Obsah vyhlásenia:  
  

(telefón, e-mail)  

na svoju česť    v y h l a s u j e m,   že   
  

2.1. a)  *  Nie som podnikateľ fyzická osoba  

b) *  Podnikám ako fyzická osoba pod obchodným menom.....................................  
  

Miesto podnikania.............................................................................................  
 

IČO:..................................................................................................................  
  

Zapísaný:..........................................................................................................  
  

Poznámka:  

*  Nehodiace sa preškrtnúť  
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2.2. Udeľujem súhlas podľa Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov   spoločnosti                
Arriva Trnava, a.s. so sídlom Nitrianska 5, 917 02  Trnava, IČO: 36 249 840 (ďalej v texte len 

„predávajúci“) so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené 

v tomto Čestnom vyhlásení a zároveň udeľujem súhlas, aby predmetný predávajúci poskytol všetky 

moje vyššie uvedené osobné údaje svojmu aktuálnemu poskytovateľovi právnych služieb.   

Osobné údaje poskytujem a tento súhlas udeľujem na účely výberu kupujúceho na kúpu 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve predávajúceho, ktorý je uvedený v mojom Návrhu na 

odkúpenie nehnuteľnosti (cenovej ponuke), ktorého prílohou je toto moje čestné vyhlásenie.  Ak 

budem vybratý ako kupujúci, udeľujem súhlas na dobu, po ktorú budú doklady podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a Registratúrneho plánu a Registratúrneho poriadku predávajúceho 

uložené u predávajúceho a následne bude kúpna zmluva, ktorá má trvalú dokumentárnu hodnotu  

odovzdaná do archívnej starostlivosti štátnemu archívu.  Ak nebudem vybratý ako kupujúci 

udeľujem súhlas na dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Následne budú údaje predávajúcim 

zničené.   

Súhlas v obidvoch prípadoch je možné odvolať iba v prípade preukázateľného porušenia 

podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.      

  

 2.3.  Nemám žiadne dlhy voči predávajúcemu.   
  

2.4. Nie som dlžník v úpadku a na môj majetok ako podnikateľa fyzickú osobu nebol vyhlásený konkurz, 
nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku alebo na môj majetok ako fyzickú osobu nebol vyhlásený konkurz alebo 
rozhodnuté o určení splátkového kalendára alebo nebol zrušený konkurz podľa Zák. č. 7/2005 Z. Z. 
o reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
  

 2.5.  Na môj majetok nebolo začaté a nie je vedené exekučné konanie.  

 
  

 2.6. Pristúpim k uzavretiu kúpnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami:  

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny tak, ako je uvedená 

v mojom Návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti (cenovej ponuke), ktorého prílohou je toto 

Čestné vyhlásenie,  

b) návrh na vklad vlastníckeho práva v môj prospech na základe kúpnej zmluvy bude podaný až 

po úplnom zaplatení kúpnej ceny,  
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c) V kúpnej zmluve bude dohodnutá podmienka, že spoločnosť Arriva Trnava, a.s.  

ako predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ako kupujúci nedodržím záväzok 
zaplatiť kúpnu cenu tak, ako som sa zaviazal v kúpnej zmluve.  

   

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

  

...............................................................     
  čitateľný podpis  

  

  

 
 


