ČESTNÉ VYHLÁSENIE
pri registrácii padákovej techniky v SNA

Ja, dolupodpísaný ........................................................................ ( meno a priezvisko )
⃰
konateľ / štatutár firmy ..................................................................
(

⃰ ak sa požaduje registrácia na právnickú osobu )

týmto v súlade s § 39 správneho poriadku čestne vyhlasujem, že padákovú techniku som nadobudol
.⃰.⃰.................................................................................................................................................................
( ⃰ ⃰ kúpou, darovaním, zdedením, iným spôsobom atd. od: )

a nie som si vedomí že pochádza z trestnej činnosti.
Čo som uviedol, je pravda, Porozumel som poučeniu o právnych následkoch nepravdivého čestného
vyhlásenia.
Poučenie k čestnému vyhláseniu podľa § 39 správneho poriadku:
Čestné vyhlásenie je špecifický inštitút správneho poriadku. Používa sa v prípadoch, keď určité skutočnosti
slúžiace ako podklad pre rozhodnutie, nemožno predložiť buď vôbec, alebo len s neprimeranými
ťažkosťami, prípadne z dôvodov pružnosti a hospodárnosti konania.
Podľa § 39 ods. 3 správneho poriadku je účastník konania povinný v čestnom vyhlásení uviesť pravdivé
údaje.
Nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa okolností
prípadu by mohlo dôjsť aj naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. podvodu podľa §
221 Trestného zákona; porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 Trestného
zákona).
Ak vyjde najavo, že rozhodnutie sa opieralo o čestné vyhlásenie, ktoré sa ukázalo ako nepravdivé, môže to
byť dôvodom na obnovu konania [§ 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku] alebo vydanie rozhodnutia o
odňatí oprávnenia priznaného správnym orgánom.
Čestné vyhlásenie hodnotí správny orgán podľa všeobecných zásad pre hodnotenie dôkazov (§ 34). V
prípade hodnotenia čestného vyhlásenia musí pristupovať k jeho hodnoteniu s istou mierou opatrnosti,
pretože skutočnosti uvádzané v čestnom vyhlásení nie sú skutočnosťami dokázanými, ale iba osvedčenými.
V žiadnom prípade správny orgán nie je viazaný obsahom čestného vyhlásenia.

V ............................... dňa: ...........................
...........................................
Podpis

