Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r.o.
SÚHLAS ZÁUJEMCU SO VŠEOBECNÝMI
PODMIENKAMI PRIAMEHO PREDAJA
(ČESTNÉ PREHLÁSENIE)
A.

Identifikácia Záujemcu:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v Obchodnom registri:
Konajúca osoba:

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

(ďalej len „Záujemca“)
B.

Označenie verejného ponukového konania a súhlas Záujemcu so Všeobecnými
podmienkami priameho predaja:

Záujemca týmto prejavuje svoj zámer nadobudnutia Predmetu predaja:
Nehnuteľnosť:
LV č.

Okresný úrad – katastrálny odbor

11147

Trebišov

Katastrálne
územie
Trebišov

Obec
Trebišov

Pozemky:
Parcelné
číslo
4295/ 30
4295/ 31
4295/ 32
4295/ 33
4353/406
4353/407
4353/408

Druh pozemku
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera
/m²/
20.234
22.155
19.642
15.172
13.070
16.928
14.752

charakteristika
Parcela reg. „C“
Parcela reg. „C“
Parcela reg. „C“
Parcela reg. „C“
Parcela reg. „C“
Parcela reg. „C“
Parcela reg. „C“

(ďalej len „Predmet záujmu“), ktorého priamy predaj je predmetom verejného ponukového konania
organizovaného spoločnosťou Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r. o., so sídlom: Masarykova 21,
040 01 Košice, IČO: 36 583 936 (ďalej len „Dražobník“ alebo „DS“) v prospech spoločnosti
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle,
Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod

sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B
(ďalej len „Banka“).
Záujemca týmto prehlasuje, že sa pred podpisom tohto čestného prehlásenia v plnej miere oboznámil so
Všeobecnými podmienkami priameho predaja zo dňa 06.09.2018 (ďalej len „VPP“), s ktorými v plnom
rozsahu súhlasí a nemá voči nim žiadne výhrady a zaväzuje sa v prípade záujmu o nadobudnutie Predmetu
záujmu postupovať v súlade s týmito VPP. Súčasne vyhlasuje a súhlasí, že sa rovnako oboznámil aj so
všetkými prílohami k VPP:
Príloha č. 1 – Kúpna zmluva – navrhované znenie
Príloha č. 2 – Súhlas záujemcu s VPP
Príloha č. 3 – Vzor ponuky záujemcu
s ktorými súhlasí a najmä prehlasuje, že sa oboznámil s návrhom kúpnej zmluvy uvedenej v Prílohe č. 1
VPP a súhlasí, že uvedený zmluvný vzor s tam uvedeným obsahom bude predstavovať po doplnení
identifikačných údajov, kúpnej ceny a jedného z tam uvedených platobných spôsobov akceptovanú verziu
kúpnej zmluvy, ktorá bude použitá pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi Bankou a Záujemcom, ak bude
Záujemca v zmysle VPP vyhodnotený Bankou ako úspešný Záujemca.
Záujemca, ak je fyzickou osobou, zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyjadruje Dražobníkovi, spoločnosti
Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r. o., so sídlom: Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO:
36 583 936 a Banke, spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336,
ako prevádzkovateľom, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v ktorom ich poskytol
v tomto Súhlase na účely realizácie ponukového konania. Záujemca súhlasí so spracúvaním,
sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré Banka získa alebo sa dozvie v súvislosti s právnym vzťahom
podľa tejto zmluvy, a to (i) údajov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva a (ii) osobných údajov,
v rozsahu údajov vymedzenom platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách v platnom znení
a zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, nasledovným subjektom: (i) podniku
pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií
podľa zákona o bankách v platnom znení a subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom
registri bankových informácií za podmienok stanovených osobitným zákonom, (ii) Národnej banke
Slovenska, Českej národnej banke, bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle zákona o bankách v
platnom znení, (iii) spoločnostiam v rámci Skupiny banky, ako je vymedzená vo Všeobecných
obchodných podmienkach banky (osobitne materskej spoločnosti Banky, ako aj spoločnosti, ktorá
vykonáva kontrolu nad materskou spoločnosťou Banky a ďalej spoločnosti UniCredit Business Integrated
Solutions Societa Consortile per Azioni (skrátene UBIS S.C.p.A.), so sídlom Via Livio Cambi 1, 20151
Miláno, Taliansko), a to na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou banky v rámci Skupiny banky
a činnosti súvisiace s účasťou banky vo finančnom konsolidovanom celku podľa zákona o bankách, a na
účely riadenia rizika a obozretného podnikania a výkazníctva v rámci Skupiny banky a (iv) iným
subjektom, ktorým môžu byť vyššie uvedené údaje poskytnuté podľa platných právnych predpisov.
Poskytnutie osobných údajov Záujemcom je dobrovoľné. V zmysle zákona má Záujemca právo prístupu
k svojim osobným údajom a ďalšie práva, ako napr. právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných
údajov v prípade, ak Záujemca zistí, že sú porušované jeho práva, alebo prevádzkovateľ porušuje svoje
povinnosti podľa cit. zákona. Záujemca má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas sa udeľuje
na dobu neurčitú a platí až do odvolania súhlasu Záujemcom.

C.

Prílohy.

Príloha – Všeobecné podmienky priameho predaja podpísané na každej strane Záujemcom
V Bratislave dňa .......................

Záujemca

Podpis: _______________________________
Meno: ...
Funkcia: ...

