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Dátum:  

Čestné vyhlásenie Príjemcu KV - právnicke osoby
Príloha č.1 k Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")

Kód projektu v  ITMS 2014+ 313000J874

Realizátor NP PRKP / Vykonávateľ 

Schémy pomoci de minimis

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99, Slovenská 

republika

Kód Výzvy KV predvyplnené údaje Odvetvie kreatívneho priemyslu predvyplnené údaje

Identifikácia Príjemcu KV 

Obchodné meno Príjemcu KV predvyplnené údaje

IČO predvyplnené údaje DIČ predvyplnené údaje IČ DPH predvyplnené údaje

Referenčné číslo žiadosti / Kód 

žiadateľa o kreatívny voucher 

(Príjemcu KV)

predvyplnené údaje Číslo Zmluvy o poskytnutí KV predvyplnené údaje

Oprávnený realizátor - obchodný 

názov 
predvyplnené údaje

Oprávnený realizátor - identifikátor 

NPPRKP
predvyplnené údaje

Meno a priezvisko osoby/osôb  oprávnenej/ oprávnených konať v mene vyššieuvedeného Príjemcu KV* 

Kód Kreatívneho vouchera (KV) predvyplnené údaje Dátum ukončenia platnosti KV predvyplnené údaje

Vyhlasujem, že  Príjemca KV, v mene ktorého konám, ako právnická osoba, nebol ku dňu 

predloženia príslušnej Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera, právoplatne odsúdený  v 

zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

ZVOĽTE

Zároveň týmto česte prehlasujem, že k dátumu zdaniteľného plnenia, ktorý je uvedený na  Faktúre 

OR priloženej k ŽoPKV, bol  Príjemca KV, v mene ktorého konám: 
ZVOĽTE

Čestné vyhlásenie Príjemcu KV o úspešnej realizácii Projektu KV 2022

Ako oprávnený zástupca/ovia vyššieuvedeného Príjemcu KV týmto čestne vyhlasujem/e, že dielo/a 

a/alebo  poskytnutá služba vyššie uvedeného oprávneného realizátora, ktorého/ktorých 

zhotovenie, alebo ktorej dodanie bolo podporené vyššie uvedeným kreatívnym voucherom,  

bolo/boli odovzdané/bola odovzdaná v súlade so skutočnosťami obsiahnutými v pôvodnom 

Projekte KV 2022 tak, ako boli uvedené vo vyššie identifikovanej schválenej Žiadosti o KV a dielo/a  

a/alebo služba boli odovzdané bez závad a bez pripomienok Príjemcu KV, spĺňajú všetky kritériá 

oprávnenosti definované v príslušnej Výzve KV v bode 2.2,  plne vyhovujú potrebám a zámerom 

Príjemcu KV, ktorý ich môže a bude využívať v súlade so svojim zámerom a informáciami 

uvedenými vo vyššie identifikovanej Žiadosti o KV a v súlade s podmienkami ku ktorým je viazaný 

vyššie identifikovanou Zmluvou o poskytnutí KV. Príjemca KV príslušným  Odovzdávacím a 

preberacím protokolom  k výstupom podporeným prostredníctvom KV predmetné dielo/a a/alebo 

poskytnuté služby od oprávneného realizátora preberal ako schválené bez pripomienok a bez 

výhrad.

ZVOĽTE

1.
Meno, priezvisko (tituly): 

Miesto podpisu: 

2. 
Meno, priezvisko (tituly): 

Miesto podpisu: 

* Čestné vyhlásenie sa podpisuje podľa vnútorného podpisového poriadku Príjemcu KV tak, ako je to uvedené v jeho   výpise  z Obchodného registra, v 

jeho zriaďovacej listine  a/alebo v obdobných dokumentoch. V prípade potreby VLOŽTE ĎALŠIE RIADKY. TLAČTE OBOJSTRANNE!!!

.......
Meno, priezvisko (tituly): 

Miesto podpisu: 


