
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE R2-S1-F3 / 01 

 

1/1 

Dolu podpísaný/á 

Meno a priezvisko, titul:    
 

Dátum narodenia: 
 

Adresa trvalého pobytu: 
 

Telefonický kontakt: 
 

 

čestne vyhlasujem, že mám postavenie zainteresovanej osoby v zmysle ustanovenia §2 ods. 7 112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.   

Som (zakrúžkujte): 

1) Priamo zainteresovaná osoba:   

a) zamestnanec “r. s. p.“ 

b) spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré “r. s. p.“ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje   

c) obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka “r. s. p.“  

d) fyzická osoba, ktorá pre “r. s. p.“ v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala 

dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) v rozsahu najmenej 150 hodín.    

2) Nepriamo zainteresovaná osoba:   

a) člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia, nadácie, 

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), 

neinvestičného fondu alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti s právnou 

subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“)   

b) člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo 

fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku   

c) fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1% zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení na činnosť 

občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu alebo účelového zariadenia 

cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je 

použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu (podľa  § 50 zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). 

d) člen akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú 

pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej 

ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.       

  

Tieto údaje sú úplne a pravdivé. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia 

uvedených v predchádzajúcich odsekoch.   

  

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

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

                                                                                                                                                   podpis 


