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SÚHLAS ZÁUJEMCU SO ZÁVÄZNÝMI PODMIENKAMI ONLINEAUKCIE 
(SÚHLAS) 

 

 

A. Identifikácia Záujemcu: 

Obchodné meno/Meno a Priezvisko/Názov  

Sídlo/Trvalý pobyt  

IČO/Dátum narodenia  

IČ DPH  

Zápis v Obchodnom/inom registri  

Konajúca osoba:  

Záväzné kontaktné údaje pre účely komunikácie: Mobil:  

Email:  

Záväzné kontaktné údaje pre účely komunikácie: Mobil: 

Email:  

(ďalej len „Záujemca“) 
 

B. Identifikácia Zadávateľa: 

Obchodné meno UBC 2020, k. s. 

Sídlo Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava 

Zap. v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR  pod 

zn. S 2009  

Ako správca úpadcu DARUTIL, s.r.o., 

Sídlo Bratislavská 14, 929 01 Dunajská Streda 

IČO:  36 253 171  

(ďalej len „Predávajúci“ alebo „Zadávateľ“) 

 

C. Identifikácia Poradcu: 

Obchodné meno U9, a.s. 

Sídlo Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 

IČO 35 849 703 

IČ DPH SK 2021706280 

Zápis v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3070/B 

Záväzné kontaktné údaje pre účely 

komunikácie: 

Mobil: +421 948 917 606 

Email: info@onlineaukcie.sk 

(ďalej len „Poradca“) 

 

Pojmy, ktoré nie sú inak definované v tomto Súhlase, majú význam, ktorý je im pridelený v Záväzných 

podmienkach. 

 

D. Označenie OnlineAukcie a súhlasné vyhlásenia Záujemcu: 

 
Záujemca týmto prejavuje svoj zámer nadobudnutia Predmetu predaja špecifikovaného v  tomto Súhlase, 
ktorého predaj je predmetom OnlineAukcie organizovanej Zadávateľom a vo vzťahu ku ktorému predkladá 
Záujemca pravdivé informácie obsiahnuté v Súhlase. Zadávateľ sa spolieha na pravdivosť všetkých vyhlásení 
a informácií ohľadom Záujemcu obsiahnutých v tomto súhlase. 

Predmet predaja bude predávaný za nasledovných rámcových podmienok: 

 

Forma zistenia úspešného záujemcu:  OnlineAukcia prostredníctvom portálu 

www.onlineaukcie.sk  

mailto:info@onlineaukcie.sk
http://www.onlineaukcie.sk/
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Minimálna cena Predmetu predaja:  200 € + DPH  

(slovom: dvesto eur) 

Minimálne prihodenie:  100 EUR (slovom: jeden sto eur) 

Účet pre účely zloženia Zábezpeky: IBAN: SK86 1111 0000 0066 2853 1007, vedený v 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  a.s., 

pobočka zahraničnej banky 

Termín Online Aukcie:  Deň: 31.01.2023 

Čas začatia: 09:00 hod. 

Čas ukončenia: 14:00 hod. 

Možnosť predĺženia OnlineAukcie: V prípade, že 

niektorý z Účastníkov urobí počas poslednej 

minúty platné podanie, zmení sa čas v kolónke 

„Koniec aukcie“ na 00:03:00 čím sa predĺži 

OnlineAukcia. Maximálny počet predĺžení – 

neobmedzené. 

 

Špecifikácia predmetu predaja: 

 

Identifikačné číslo OnlineAukcie: ID OBYTPR1 

 
Predmetom predaja je Obytný príves: 

Značka: RACEK RACEK 

Kategória: Q1 

ŠPZ: DS148YM 

Rok prvej evidencie: 1978 

Farba: biela 

Celková hmotnosť: 460 kg 

 

Záujemca týmto prehlasuje, že sa pred podpisom tohto Súhlasu v plnej miere oboznámil so Záväznými 

podmienkami, s ktorými v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa postupovať v súlade s nimi.  

 

Záujemca podľa  čl. 5 písm. (c) bod (ii) Záväzných podmienok čestne vyhlasuje, že nie je voči nemu vedené 

konkurzné konanie (nepodal návrh na oddlženie v prípade, že je fyzickou osobou), nie je v konkurze a ani nebol 

proti nemu v posledných 5 rokoch zamietnutý návrh  na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, že 

nepodal alebo nebol voči nemu podaný návrh na začatie reštrukturalizačného konania, že nie je v likvidácii, že 

nie je na jeho majetok vedené exekučné konanie s výnimkou prípadu pokiaľ majetok nepostihnutý exekúciou 

postačuje na úhradu kúpnej ceny, ako ani nie je predpoklad vedenia takéhoto exekučného konania a že 

finančné prostriedky, z ktorých bude uhradená kúpna cena nepochádzajú z trestnej prípadne inej nelegálnej 

činnosti, neslúžia na ňu ani na jej zakrytie.   

 

Záujemca v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) a Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“) vyjadruje Poradcovi 

a Zadávateľovi, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v ktorom ich poskytol v tomto 

Súhlase na účely realizácie OnlineAukcie. Poskytnutie osobných údajov Záujemcom je dobrovoľné. Súhlas sa 

udeľuje na dobu určitú, jedného roka odo dňa ich poskytnutia. Zároveň vyhlasujem ako Záujemca, že 

poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám. 

Poradca zároveň odkazuje Záujemcu a upozorňuje na jeho práva v zmysle GDPR. 
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Príloha č. 1 – Záväzné podmienky  

Príloha č. 2 – Výpis z Obchodného, iného registra (Právnická osoba) /  Kópia občianskeho preukazu (Fyzická 

osoba) Záujemcu (čl. 5 písm. (c) bod (i) Záväzných podmienok)  

 

 

V Bratislava, dňa ............................ 

 

Záujemca 

 

 

Podpis:  _______________________________ 

Meno:   ......................................... 

 Funkcia: ........................................ 

 

 


