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Príloha č. 2 

PRIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VÝTVARNEJ SÚŤAŽI A ČESTNÉ 

PREHLÁSENIE 

 

NÁZOV PREDMETU SÚŤAŽE: výtvarný návrh na mural 

Obchodné meno a sídlo (v prípade 
právnickej osoby) 

 

Meno a priezvisko autora/-ky 
výtvarného návrhu (prihlasovateľa/-ky) 

 

Meno a priezvisko spoluautorov/-iek 
výtvarného návrhu 

 

 
Dátum narodenia autora/-ky 

výtvarného návrhu (prihlasovateľa/-ky) 
alebo IČO v prípade právnickej osoby 

  

 
Adresa 

 
 

Telefonický kontakt 

 

E-mailový kontakt 

 

 

Týmto čestne prehlasujem/e, že som sa oboznámil/-a s podmienkami súťaže na výtvarný návrh 

na mural a beriem na vedomie všetky v nich uvedené ustanovenia.  

Prehlasujem/e, že môj súťažný návrh je mojím originálnym dielom a jeho zaslaním do súťaže 

neporušujem autorské práva tretích osôb. V prípade záujmu Vyhlasovateľa sa zaväzujem 

uzavrieť s Vyhlasovateľom zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu o postúpení autorských práv 

k víťaznému návrhu v rozsahu a za podmienok súťaže.  

Súhlasím/e so zverejnením diela na účely propagácie projektu. 

Súhlasím/e so spracovávaním mojich osobných údajov na účely spracovania a evidencie 

Záhorskej knižnice v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre účely súťaže.  
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Svojim podpisom sa zaväzujem/e k súčinnosti a dopracovaniu diela v prípade víťazstva a to, že 

dodám/e grafické podklady podľa technických špecifikácií. 

Čestne vyhlasujem, že: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 

k zvýhodneniu postavenia vo verejnej súťaži, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

 

 

Dátum: .......................................... Podpis prehlasujúceho:................................................ 


