
 
 
 
 
 

 
 
Vyhlasovateľ :  
 
Obchodné meno :  auctio, s.r.o. 
Sídlo :  Kmeťkova 30, 949 01 Nitra 
IČO :  36 765 121 
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19773/N 
Číslo bankového účtu:  SK22 5200 0000 0000 1450 9211  
V mene spoločnosti:  Mgr. Martin Repík – konateľ 
e-mail:    predaj@auctio.sk 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

na jednej strane 
a 

Záujemca :  
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ................................................................................................ 

Dátum narodenia/IČO:   ................................................................................................ 

Rodné číslo/štatutárny orgán:  ................................................................................................ 

Adresa TP/miesto podnikania/sídlo: ................................................................................................ 

Číslo OP/zápis v registri:   ................................................................................................ 

Číslo bankového účtu:   ................................................................................................ 

Tel. kontakt:   ................................................................................................ 

Identifikačná e-mailová adresa: ................................................................................................ 

(ďalej len „Záujemca“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

na strane druhej 
 

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo „účastníci zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare) 
za nasledovných podmienok: 

1. Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Vyhlasovateľ vyhlásil Verejné ponukové konanie č. ........../........... (ďalej len „VPK“), predmetom 

ktorého je predaj hnuteľných vecí označených v článku 1. všeobecných podmienok VPK (ďalej 
len „Všeobecné podmienky VPK“). 

1.2. Záujemca je osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa VPK a zaväzuje sa dodržať všetky podmienky 
uvedené vo Všeobecných podmienkach VPK, pričom v súlade s ustanoveniami článku 2. 
Všeobecných podmienok VPK zaslala/zašle Vyhlasovateľovi cenovú ponuku. 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak z identifikačnej e-mailovej adresy, ktorú Záujemca 
uviedol v záhlaví tejto dohody, bude na e-mailovú adresu predaj@auctio.sk doručená cenová 
ponuka spĺňajúca podmienky ustanovené vo Všeobecných podmienkach VPK (ďalej len „Cenová 
ponuka“), táto Cenová ponuka bude na účely VPK pre Záujemcu záväzná. 

 
 

DOHODA 
 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“ v príslušnom gramatickom znení) medzi : 
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2. Predmet dohody 
 
2.1. V zmysle článku 3. Všeobecných podmienok VPK je jednou z podmienok riadnej účasti Záujemcu 

na VPK zloženie zábezpeky na úhradu kúpnej ceny vo výške minimálne 10 % z kúpnej ceny (bez 
DPH) uvedenej pri hnuteľnej veci v tabuľke v článku 1. Všeobecných podmienok VPK a rovnako 
tak aj na webovej stránke www.auctio.sk. 

2.2. Záujemca sa zaväzuje, že v súlade ustanoveniami Všeobecných podmienok VPK uhradí 

Zábezpeku vo výške: ....................................................................................... Eur, slovom: 

............................................................................................................... Eur  za hnuteľnú vec 

ID: ................................... (ďalej len „Zábezpeka“) a to tak, aby bola Zábezpeka pripísaná na 

bankovom účte Záujemcu najskôr do uplynutia lehoty na predkladanie cenových ponúk. 

2.3. Vyhlasovateľ a Záujemca sa dohodli, že v prípade ak Cenová ponuka bude Vyhlasovateľom 
vyhodnotená ako víťazná a Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi úspešnému Záujemcovi a 
následne: 

2.3.1. Záujemca v lehote uvedenej vo Všeobecných podmienkach VPK neuhradí celú výšku kúpnej 
ceny, alebo 

2.3.2. Záujemca v lehote uvedenej vo Všeobecných podmienkach VPK neuzavrie 
s Vyhlasovateľom/vlastníkom hnuteľnej veci kúpnu zmluvu, 

čím poruší Všeobecné podmienky VPK, Vyhlasovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške Záujemcom zloženej Zábezpeky, pričom nárok Záujemcu na vrátenie Zábezpeky 
bude započítaný s nárokom Vyhlasovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

2.4. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká bez ohľadu na zavinenie. Právo Vyhlasovateľa na 
náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvná pokuta je splatná okamihom porušenia 
zabezpečovanej povinnosti. 

2.5. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností 
Záujemcu v rozsahu presahujúcom zmluvné pokuty podľa jednotlivých bodov tejto dohody. 

2.6. Záujemca prehlasuje, že v prípade neúspešnej cenovej ponuky je Vyhlasovateľ oprávnený vrátiť 
Záujemcom zloženú Zábezpeku na bankové číslo účtu uvedené v záhlaví tejto dohody. 

 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
3.1. Záujemca udeľuje Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu 

osobných údajov uvedených v záhlaví tejto dohody všetkými spracovateľskými činnosťami na 
účely tohto VPK (ďalej len „Súhlas“). Záujemca berie na vedomie, že: 

3.1.1. má právo kedykoľvek odvolať svoj Súhlas písomným odvolaním doručeným na e-mailovú 
adresu: predaj@auctio.sk,  

3.1.2. plnenie tejto dohody zo strany Vyhlasovateľa nie je podmienené Súhlasom. 
3.2. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle 

Vyhlasovateľa www.auctio.sk. 
 

4. Záverečné ustanovenia 
 

4.1. Záujemca čestne prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami VPK, čo potvrdzuje svojim 
podpisom na tejto dohode a rovnako tak aj podpisom na Všeobecných podmienkach VPK, tvoria 
prílohu tejto dohody. 

4.2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
4.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení tejto dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných 
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právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez 
zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto dohody je neplatné, 
neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého 
obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto 
dohody.  

4.4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, zmluvná voľnosť 
účastníkov nie je ničím obmedzená a na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, prejav 
ich vôle je hodnoverný, slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný, zmluva nie je uzatvorená v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Účastníci vyhlasujú, že žiadne z ustanovení tejto 
zmluvy nie je podľa ich názoru v rozpore s dobrými mravmi a keďže znenie tejto zmluvy je 
v súlade s prejavom ich vôle, túto na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 
Vyhlasovateľ     Záujemca 

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

 
 
 

________________________________  ________________________________  

auctio, s.r.o.     ……………………………………………………………   
konateľ spoločnosti    (úradne osvedčený podpis) 

 
 
Prílohy: 

1. Všeobecné podmienky VPK podpísané Záujemcom, 

2. Pri právnických osobách/fyzických osobách nepodnikateľoch - doklad preukazujúci právnu 
subjektivitu Záujemcu, t.j. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z 
obchodného registra, pri živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je Záujemca 
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí z neho byť zrejmé, kto je oprávnený konať 
v mene za Záujemcu) 


