ITMS kód: 27110130040

Príloha č. 1 Požiadavky na rekvalifikáciu

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Uchádzač o zamestnanie – žiadateľ o rekvalifikáciu
Priezvisko

Meno

Titul

Trvalý pobyt – adresa (obec)

Ulica, číslo

PSČ

Prechodný pobyt – adresa (obec)

Ulica, číslo

PSČ

Rodné číslo

E-mailová adresa

Telefonický kontakt

Číslo OP/ID karta

Čestne vyhlasujem,
že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny som
neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé
a v prípade uvedenia nepravdivých údajov som si vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods. 1
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 221, § 225, § 261
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivých údajov
uvedených v tomto čestnom vyhlásení poskytovateľ príspevku (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
je povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutého finančného príspevku v zmysle § 31 ods. 1
písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného
zákona.

Podpis uchádzača o zamestnanie
Dátum

Podpis

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ www.esf.gov.sk
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ITMS kód: 27110130040

Príloha č. 2 Požiadavky na rekvalifikáciu

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Uchádzač o zamestnanie – žiadateľ o rekvalifikáciu
Priezvisko

Meno

Titul

Trvalý pobyt – adresa (obec)

Ulica, číslo

PSČ

Prechodný pobyt – adresa (obec)

Ulica, číslo

PSČ

Rodné číslo

E-mailová adresa

Telefonický kontakt

Číslo OP/ID karta

Čestne vyhlasujem, že
a) som pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť,
b) nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
c) nie som v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní,
d) nemám voči žiadnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny záväzky.
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé
a v prípade uvedenia nepravdivých údajov som si vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods. 1
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 221, § 225, § 261
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivých údajov
uvedených v tomto čestnom vyhlásení poskytovateľ príspevku (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) je
povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutého finančného príspevku v zmysle § 31 ods. 1 písm.
g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného
zákona.
Podpis uchádzača o zamestnanie
Dátum

Podpis

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ www.esf.gov.sk
[5]

