MH MANAŽMENT, A.S.
vyhlasuje

VÝZVU
na verejné súťaže realizované formou elektronických aukcií

Názov súťaží:

Predaj cenných papierov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.

1. VYHLASOVATEĽ VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
MH Manažment, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 50 088 033
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Barbora Rapošová
+421 903 299 501
braposova@p-m.sk

2. PREDMET VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
2.1. Predmetom verejných súťaží realizovaných formou samostatných elektronických aukcií (ďalej len „súťaže“) je
uzatvorenie samostatných kúpnych zmlúv na predaj cenných papierov konkrétnych emitentov vo vlastníctve
spoločnosti MH Manažment, a.s..
2.2. Predmetom súťaží je predaj cenných papierov nasledovných emitentov:
• AKTIV PARK a.s.,
• Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.,
• Julius Meinl Coffee Intl., a.s.,
• MILEX PROGRES a.s.,
• PD Klatov, a.s.,
• PEhAES, a.s.,
• PODAK, a.s.,
• PROGRES – Pozemné stavby, a.s.,
• S E A F L Y a.s.,
• Správa nehnuteľností SC a.s.,
• SPS TATRA, a.s.,
• StaRP a.s.,
• SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.,
• Ťažké strojárstvo, a.s.,
• THERMA, a.s.,
• ŽELING a.s.
2.3. Opisy predmetu súťaží sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
2.4. Na postup týchto súťaží sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ani zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
2.5. Kúpnou zmluvou na predaj cenných papierov vo vlastníctve MH Manažmentu, a.s. sa rozumie Zmluva o kúpe
cenných papierov podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, medzi
Vyhlasovateľom ako predávajúcim a Víťazným uchádzačom ako kupujúcim, ktorej predmetom bude odplatný
prevod vlastníckeho práva ku kmeňovým zaknihovaným akciám vo vlastníctve Vyhlasovateľa za zmluvou
dojednaných podmienok. Kúpna zmluva tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy.
2.6. Vyvolávacia kúpna cena uvedená v bode 4.3 tejto výzvy je minimálna cena, ktorú uchádzač uvedie vo svojej
ponuke. Vyhlasovateľ neumožní zadanie nižšej ponuky ako vyvolávacej ceny.
2.7. Vyhlasovateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý balík cenných papierov vybraného emitenta, tzn. predložiť
návrh kúpnej ceny v Eur za celý balík cenných papierov konkrétneho emitenta vo vlastníctve vyhlasovateľa.
Záujemca môže predložiť samostatné ponuky na jeden, viacero alebo na všetky balíky cenných papierov
jednotlivých emitentov.

3. LEHOTA A MIESTO REGISTRÁCIE
3.1. Záujemca sa registruje prostredníctvom odkazu uvedenom v bode 3.2 v termíne od 01.10.2021 do
22.10.2021 v rámci zapečateného kola podľa bodu 5.2.1 tejto výzvy.
3.2. Odkaz na registráciu záujemcov na predaj cenných papierov emitentov:
•
AKTIV PARK a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=149,
•
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s, https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=150,
•
Julius Meinl Coffee Intl., a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=151,
•
MILEX PROGRES a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=152,
•
PD Klatov, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=153,
•
PEhAES, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=154,
•
PODAK, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=155,
•
PROGRES – Pozemné stavby, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=156,
•
S E A F L Y a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=157,
•
Správa nehnuteľností SC a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=158,
•
SPS TATRA, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=159,
•
StaRP a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=160,
•
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=161,
•
Ťažké strojárstvo, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=162,
•
THERMA, a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=163,
•
ŽELING a.s. https://pm.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=164.
3.3. Výzvu na účasť v elektronickej aukcii dostane uchádzač na e-mailovú adresu, ktorú uvedie pri svojej
registrácii.
3.4. Záujemca vyplní v prihláške na registráciu povinné údaje v rozsahu podľa bodu 5.2.1. tejto výzvy. Po
vyplnení prihlášky systém odošle záujemcovi unikátny prístupový kľúč.
4. PODMIENKY ÚČASTI
4.1. Všetci záujemcovia sú povinní prihlásiť sa včas do elektronickej aukcie v lehote podľa bodu 3.1 tejto výzvy
a predložiť nasledovné dokumenty, ktoré uchádzač oskenuje a vloží ako prílohu:
• Aktuálny platný doklad preukazujúci totožnosť, resp. právnu subjektivitu uchádzača [pri
fyzickej osobe – fotokópia dokladu totožnosti alebo pasu (v prípade predloženia ponuky
oprávnenou/splnomocnenou osobou, vyhlasovateľ požaduje predložiť listinu/splnomocnenie
s úradne osvedčenou pravosťou podpisu uchádzača preukazujúce oprávnenie tejto osoby
konať v mene uchádzača), pri právnickej osobe – aktuálny výpis z obchodného registra
príslušného okresného súdu alebo Výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci (RPO) spravovaného Štatistickým úradom SR, použiteľný na právne úkony, nie
starší ako 1 mesiac (v prípade predloženia ponuky oprávnenou osobou s výnimkou štatutára,
vyhlasovateľ požaduje predložiť listinu/splnomocnenie s úradne osvedčenou pravosťou
podpisu štatutárneho orgánu uchádzača preukazujúce oprávnenie tejto osoby konať v mene
uchádzača)].
• Potvrdenie peňažného ústavu o neodvolateľnej vinkulácii finančných prostriedkov vo výške
navrhovanej kúpnej ceny v Eur, t.j. ceny pred uskutočnením elektronickej aukcie, za celý balík cenných
papierov vybraného emitenta vo vlastníctve vyhlasovateľa, zriadenej uchádzačom v prospech
vyhlasovateľa minimálne na dobu viazanosti ponuky uchádzača, t.j. do 31.12.2021 (podrobnosti
o podmienkach bankovej vinkulácie sú upravené v článku 3 bod 3.3 kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou
č. 2 tejto výzvy).
Finančné prostriedky musia byť uvoľnené podľa článku 3 bod 3.3 kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou
č. 2 tejto výzvy na bankový účet Vyhlasovateľa súťaže vedený v :
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000552886/8180
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0055 2886

BIC kód: SPSRSKBA
VS: IČO/RČ víťazného uchádzača
V poznámke uviesť: PREDAJ_CP_NÁZOV EMITENTA_obchodné meno/meno priezvisko
uchádzača (bez medzier)
•

Súhlas so spracovaním osobných údajov, zmysle Prílohy č. 3 tejto výzvy (platí len pre uchádzača
– fyzickú osobu).

4.2. V prípade, že uchádzač nepredloží niektorý z dokumentov uvedených v bode 4.1 tejto výzvy, nebude mu
umožnená účasť v Aukčnom kole a bude vylúčený z elektronickej aukcie v Kontrolnom kole.
4.3. O vylúčení z elektronickej aukcie bude uchádzač bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu.
4.4. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku na každý jednotlivý balík cenných papierov konkrétnej
spoločnosti - emitenta vo vlastníctve vyhlasovateľa.
4.5. Vyhlasovateľ vyžaduje predložiť ponuku, návrh kúpnej ceny v Eur, za celý balík cenných papierov
konkrétnej spoločnosti - emitenta vo vlastníctve vyhlasovateľa.

5. PRIEBEH SÚŤAŽE
5.1. Elektronická aukcia formou „ERMMA(predaj)“ sa uskutoční prostredníctvom eAukčného systému
PROEBIZ TENDERBOX.
5.2. Elektronická aukcia bude prebiehať v 3 kolách:
5.2.1.Zapečatené kolo (od 01.10.2021 – do 22.10.2021) – záujemca sa registruje prostredníctvom odkazu
uvedeného v bode 3.2.
Záujemca bude presmerovaný na portál PROEBIZ TENDERBOX, kde vyplní registračný formulár
v lehote podľa bodu 3.1 tejto výzvy.
Záujemca musí pri registrácii vyplniť požadované údaje v rozsahu:
- obchodné meno, IČO, telefón, e-mail a štát - v prípade, že je záujemcom právnická osoba,
- meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, telefón, e-mail a štát v prípade, že je
záujemcom fyzická osoba.
Po vyplnení žiadosti administrátor/vyhlasovateľ bezodkladne vykoná kontrolu zadaných údajov.
Následne bude záujemcovi v rámci Zapečateného kola na ním zadaný e-mail odoslaná Výzva na
účasť v elektronickej aukcii. Záujemcovia sa prihlasujú do elektronickej aukcie a zadávajú svoju
vstupnú ponuku vrátane dokladov uvedených v bode 4.1 tejto výzvy.
5.2.2. Kontrolné kolo (od 23.10.2021 – do začiatku Aukčného kola) – slúži vyhlasovateľovi na kontrolu
vstupných ponúk a predložených dokumentov podľa bodu 4.1 tejto výzvy. Vyhlasovateľ bude
postupovať v zmysle bodov 4.2 a 4.3 tejto výzvy.
5.2.3. Aukčné kolo – uskutočnenie samotnej súťaže. Aukčné kolo bude trvať 20 minút s možnosťou
neobmedzeného predlžovania vždy o ďalšie 2 minúty v prípade zmeny ceny v posledných 2
minútach, až kým nebude aukčné kolo automaticky uzavreté.
Aukčné kolo na predaj cenných papierov emitentov začne:
• AKTIV PARK a.s.
03.11.2021 o 10:00 h,
• Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.
03.11.2021 o 11:00 h,
• Julius Meinl Coffee Intl., a.s.
03.11.2021 o 12:00 h,
• MILEX PROGRES a.s
03.11.2021 o 13:00 h,
• PD Klatov, a.s.
03.11.2021 o 14:00 h,
• PEhAES, a.s.
03.11.2021 o 15:00 h,
• PODAK, a.s.
04.11.2021 o 10:00 h,
• PROGRES – Pozemné stavby, a.s. 04.11.2021 o 11:00 h,
• S E A F L Y a.s.
04.11.2021 o 12:00 h,

•
•
•
•
•
•
•

Správa nehnuteľností SC a.s.
SPS TATRA, a.s.
StaRP a.s.
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Ťažké strojárstvo, a.s.
THERMA, a.s.
ŽELING a.s.

04.11.2021 o 13:00 h,
04.11.2021 o 14:00 h,
04.11.2021 o 15:00 h,
05.11.2021 o 10:00 h,
05.11.2021 o 11:00 h,
05.11.2021 o 12:00 h,
05.11.2021 o 13:00 h.

5.3. Vyvolávacie ceny pre jednotlivé balíky cenných papierov konkrétnych emitentov vo vlastníctve
vyhlasovateľa:
Emitent
AKTIV PARK a.s
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s,
Julius Meinl Coffee Intl., a.s.
MILEX PROGRES a.s.
PD Klatov, a.s.
PEhAES, a.s.
PODAK, a.s.
PROGRES – Pozemné stavby, a.s.
S E A F L Y a.s.
Správa nehnuteľností SC a.s.
SPS TATRA, a.s.
StaRP a.s.
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Ťažké strojárstvo, a.s.
THERMA, a.s.
ŽELING a.s.

Vyvolávacia cena

Minimálny krok
zvýšenia

9 989,44,- Eur
1 200,00,- Eur
301,80,- Eur
17 077,50,- Eur
4 829,22,- Eur
78 257,34,- Eur
38 306,10,- Eur
15 792,58,- Eur
10 579,68,- Eur
4 428,00,- Eur
88 774,50,- Eur
6 921,60,- Eur
9 473,48,- Eur
6 499,79,- Eur
481,95,- Eur
12 832,08,- Eur

300,- Eur
50,- Eur
20,- Eur
400,- Eur
150,- Eur
1 000,- Eur
500,- Eur
300,- Eur
300,- Eur
150,- Eur
1 000,- Eur
200,- Eur
300,- Eur
200,- Eur
20,- Eur
300,- Eur

5.4. Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky: Cenu je možno zvyšovať minimálne o cenu uvedenú v stĺpci
„Minimálny krok zvýšenia“ (Minimálny krok zvýšenia ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky
uchádzača).
5.5. Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky: Cenu je možno zvyšovať maximálne o 50,00 %. (Maximálny
krok zvýšenia ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky).
5.6. Vyhlasovateľ uchádzačom oznámi výsledok súťaže prostredníctvom protokolu z elektronickej aukcie,
ktorý je automaticky generovaný po Aukčnom kole. Tento protokol si uchádzač v prípade záujmu môže
stiahnuť, resp. vytlačiť ihneď po skončení elektronickej aukcie.

6. KRITÉRIUM PRE VYHODNOCOVANIE PONÚK
6.1. Jediným kritériom je najvyššia ponúknutá kúpna cena v Eur, pričom táto nesmie byť nižšia ako vyvolávacia
cena stanovená vyhlasovateľom pre jednotlivé balíky cenných papierov konkrétnych emitentov vo
vlastníctve vyhlasovateľa uvedená v bode 5.3 tejto výzvy.
6.2. Vyhlasovateľ zostaví poradie ponúk – vyhodnotenie formou elektronickej aukcie podľa kritéria uvedeného
v bode 6.1 a vyberie víťaznú ponuku pre každý samostatný balík cenných papierov konkrétneho emitenta
vo vlastníctve vyhlasovateľa.
6.3. Víťazným uchádzačom bude ten, ktorého ponuka sa po elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste
v poradí, tzn. ten, ktorý v elektronickej aukcii pre každý samostatný balík cenných papierov konkrétneho
emitenta predloží najvyššiu kúpnu cenu v Eur.

7. VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK
7.1. Cenové ponuky zaregistrovaných účastníkov na kúpu balíka cenných papierov konkrétneho emitenta vo
vlastníctve vyhlasovateľa budú zadávané formou elektronickej aukcie.
7.2. Víťazným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najvyššiu platnú kúpnu cenu za samostatný balík cenných
papierov konkrétneho emitenta vo vlastníctve vyhlasovateľa.
7.3. Víťazný uchádzač je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom kúpnu zmluvu v lehote do 15 pracovných dní od
doručenia výzvy vyhlasovateľa, resp. v odôvodnených prípadoch v inej, dlhšej lehote, ktorú vyhlasovateľ
oznámi víťaznému uchádzačovi.
7.4. Vyhlasovateľ zašle víťaznému uchádzačovi informačný mail, v ktorom potvrdí, že cenová ponuka, ktorú
v súťaži predložil, je víťazná a vyzve ho na zaslanie údajov potrebných k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
8. ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA
8.1. Vyhlasovateľ zakazuje meniť formuláciu jednotlivých ustanovení v kúpnej zmluve.
8.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže uvedené v tejto výzve, súťaž zrušiť alebo
nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení súťaže bude bezodkladne
informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do súťaže, resp. ktorí predložili ponuku do súťaže,
v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto súťaže budú bezodkladne
zverejnené Vyhlasovateľom na webovej adrese: (http://www.mhmanazment.sk/verejne-sutaze/).
8.3. Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tejto výzve.
8.4. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
8.5. Uchádzač nemá právo si uplatniť u vyhlasovateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so
zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže uvedených v tejto výzve alebo v závislosti s akýmkoľvek
rozhodnutím vyhlasovateľa.
8.6. Uchádzač – fyzická osoba poskytne Vyhlasovateľovi súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého obsah je uvedený v Prílohe č. 3 tejto výzvy.
8.7. Víťazný uchádzač musí byť ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného
sektora vedeného podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, pokiaľ sa tento zápis v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vyžaduje podľa
platných právnych predpisov.

PRÍLOHY
PRÍLOHA 1 OPIS PREDMETOV SÚŤAŽÍ
1.

PREDMET SÚŤAŽÍ
Predmetom súťaží je uzatvorenie samostatných kúpnych zmlúv na predaj cenných papierov jednotlivých emitentov ( t.j. všetkých akcií jednotlivého
emitenta uvedených nižšie) vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a.s.

2.

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZANÝCH AKCIÍ S ANALÝZAMI

ISIN

Druh Forma
%
CP
CP
podiel z
emisie

Emitent
IČO

Názov

CS0009023551
SK1120010311

TC01
TC01

REGD
BEAR

0,682 31651976 AKTIV PARK a.s.
0,033 31561837 Cementáreň Lietavská Lúčka
a.s.
0,049 31318932 Julius Meinl Coffee Intl., a.s.

SK1120003290

TC01

BEAR

CS0009000757

TC01

BEAR

SK1110016872

TC01

REGD

1,352 00193909 PD Klatov, a.s.

CS0005045350

TC01

BEAR

3,311 00155764 PEhAES, a.s.

SK1120007499

TC01

BEAR

3,473 36294578 PODAK, a.s.

CS0008467759

TC01

BEAR

SK1120011152

TC01

BEAR

6,452 00605921 PROGRES - Pozemné stavby,
a.s.
0,344 00643777 S E A F L Y a.s.

29,195 31321852 MILEX PROGRES a.s.

Sídlo

Korňa 509, 02321 Korňa, SK
Žilinská cesta 49/25, 01311
Lietavská Lúčka, SK
Pribinova 25, 81011 Bratislava,
SK
Beňadická 13, 851 06 Bratislava,
SK
Hlavná 53, 04412 Nižný Klatov,
SK
Bardejovská 15, 08006 Ľubotice,
SK
Holubyho 2, 91501 Nové Mesto
nad Váhom, SK
Masarykova 16, 08001 Prešov,
SK
Slovanské nábrežie 42, 84110
Bratislava, SK

Počet
akcií

Predajná
cena na
akciu

Vyvolávacia
cena

589
64

16,96
18,75

9 989,44
1 200,00

3018

0,10

301,80

3795

4,50

17 077,50

162

29,81

4 829,22

618

126,63

78 257,34

3045

12,58

38 306,10

622

25,39

15 792,58

744

14,22

10 579,68

CS0009000559

TC01

BEAR

6,703 31321780 Správa nehnuteľností SC a. s.

SK1120004496
CS0005048651
CS0009021159

TC01
TC01
TC01

BEAR
BEAR
BEAR

28,096 36373362
25,581 31322026
0,027 31651321

SK1110000579

TC01

REGD

13,308 31588549

SK1110018621

TC01

REGD

1,359 31423213

CS0008203956

TC01

BEAR

12,721 31322077

Mierové námestie 2, 90301
Senec, SK
SPS TATRA, a.s.
Korňa 509, 02321 Korňa, SK
StaRP a.s.
Exnárova 2, 82103 Bratislava, SK
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Lastomírska 1, 07101
Michalovce, SK
Ťažké strojárstvo, a.s.
Továrenská ulica 1413, 01841
Dubnica nad Váhom, SK
THERMA, a.s.
Priemyselná 4, 92901 Dunajská
Streda, SK
ŽELING a.s.
Panenská 7, 81103 Bratislava, SK

1107

4,00

4 428,00

59183
1344
346

1,50
5,15
27,38

88 774,50
6 921,60
9 473,48

1597

4,07

6 499,79

81

5,95

481,95

3368

3,81

12 832,08

PRÍLOHA 2 KÚPNA ZMLUVA

ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV
medzi
MH Manažment, a. s.
a
[•]

ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV
uzavretá podľa § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“) a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len
,,Zmluva“)
medzi:
Predávajúcim:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
V mene ktorého koná:
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných:
Mobil:
Email:

MH Manažment, a. s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
50 088 033
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Marianna Ondrová, člen predstavenstva
[•]
[•]
[•]

(ďalej len „Predávajúci“) a
a
Kupujúcim:
Obchodné meno/meno, priezvisko:
Sídlo/trvalé bydlisko:
[•]
IČO/RČ:
[•]
/Registrácia/:
[•]
V mene ktorého koná:
[•]
/Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných/:
[•]
Mobil:
[•]
Email:
[•]

[•]

(ďalej len „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA
Keďže:
(A)

Predávajúci je výlučným vlastníkom akcií emitenta - spoločnosti [ • ], so sídlom .................., IČO:
................, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ................, oddiel: Sa, vložka číslo:
....................... (ďalej len „.......................“ alebo „Emitent“ alebo „Spoločnosť“), ktoré sú bližšie
špecifikované v článku II tejto Zmluvy (ďalej len „Predmet prevodu“ alebo „Akcie“ alebo „cenné
papiere“);

(B)

Predávajúci nadobudol do svojho výlučného vlastníctva Akcie Emitenta ako právny nástupca
Fondu národného majetku Slovenskej republiky;

(C)

Kupujúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži, ktorej podmienky sú obsiahnuté vo Výzve
na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou elektronickej aukcie (ďalej len
„Výzva); Výzva tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy;

(D)

Kupujúci splnil všetky podmienky verejnej súťaže uvedené vo Výzve a v elektronickej aukcii
realizovanej v rámci Súťaže prostredníctvom elektronického aukčného systému (ďalej len
„eAukcia“) predložil najvyššiu kúpnu cenu v mene euro za Predmet prevodu;
sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy za nižšie špecifikovaných podmienok:
Článok I
PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, previesť na Kupujúceho vlastnícke
právo k cenným papierom špecifikovaným v článku II tejto Zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje, za
podmienok dohodnutých touto Zmluvou, prijať cenné papiere špecifikované v článku II tejto Zmluvy do
svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť za ne Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
Článok II
PREDMET PREVODU
2.1

Špecifikácia prevádzaných cenných papierov:

Druh cenného papiera:
Podoba cenného papiera:
Forma cenného papiera:
Emitent:
Menovitá hodnota 1 ks cenného papiera:
ISIN:
Počet cenných papierov prevádzaných na
základe tejto Zmluvy spolu:
Číslo účtu Predávajúceho vedeného Centrálnym
depozitárom cenných papierov SR, a.s., na
ktorom sú prevádzané cenné papiere
registrované:
(ďalej len „Akcie“)

2.2 Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu žiadne vyhlásenia ani ubezpečenia ohľadom Akcií, resp.
stavu Spoločnosti.
2.3 Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za ekonomickú, účtovnú alebo právnu situáciu
v Spoločnosti.
Článok III
KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY
3.1.

Celková kúpna cena. Zmluvné strany sa dohodli, že celková kúpna cena za Akcie je [ • ] EUR
(slovom: [ • ] eur) (ďalej len „Kúpna cena“).

3.2.

Kúpna cena bola určená na základe súhrnného protokolu o priebehu elektronickej aukcie, ktorý
bol automaticky vygenerovaný po skončení eAukcie (ďalej len „Súhrnný protokol eAukcie“).
Súhrnný protokol eAukcie tvorí ako Príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Kúpna cena
je najvyššia kúpna cena za Akcie v mene euro, ponúknutá Kupujúcim v rámci eAukcie, ktorá sa
v zmysle Súhrnného protokolu eAukcie umiestnila na prvom mieste.

3.3.

Prvá časť Kúpnej ceny. Prvá časť Kúpnej ceny vo výške [ • ] EUR (slovom: [ • ] eur) (ďalej len
„Prvá časť Kúpnej ceny“) bude Predávajúcemu zo strany Kupujúceho uhradená
prostredníctvom neodvolateľnej bankovej vinkulácie realizovanej bankou [ • ] (ďalej len
„Vinkulujúca banka“) na základe Zmluvy o bankovej vinkulácii uzavretej medzi Kupujúcim
a Vinkulujúcou bankou, s dobou trvania vinkulácie najmenej do doby viazanosti ponuky
Kupujúceho určenej vo Výzve t. j. do 31.12.2021, v ktorej sa Vinkulujúca banka neodvolateľne
zaviazala, že Prvú časť Kúpnej ceny uvoľní v prospech peňažného účtu Predávajúceho
vedeného v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000552886/8180, IBAN: SK19 8180 0000 0070 0055
2886, BIC: SPSRSKBA, VS: IČO/RČ Kupujúceho, poznámka: PREDAJ_CP_NÁZOV
EMITENTA_obchodné meno/meno a priezvisko Kupujúceho (bez medzier) (ďalej len „Peňažný
účet Predávajúceho“), v lehote do päť (5) dní odo dňa kedy bude Vinkulujúcej banke
ktoroukoľvek zo Zmluvných strán predložený originál tejto Zmluvy alebo úradne osvedčená kópia
tejto Zmluvy, podpísaná oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktorých pravosť
podpisov bude úradne osvedčená (ďalej aj len „Banková vinkulácia“). Prvá časť Kúpnej ceny sa
považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Prvej časti Kúpnej ceny na Peňažný účet
Predávajúceho.

3.4.

Bankovú vinkuláciu na Prvú časť Kúpnej ceny zriadil Kupujúci pred uzavretím tejto Zmluvy, za
účelom splnenia jednej z podmienok Súťaže uvedených vo Výzve. Potvrdenie o zriadení
Bankovej Vinkulácie vydané Vinkulujúcou bankou bolo povinnou náležitosťou ponuky predloženej
Kupujúcim v rámci Súťaže.

3.5.

Prvá časť Kúpnej ceny predstavuje Kupujúcim navrhnutú kúpnu cenu za Akcie pred realizovaním
eAukcie, ktorá v súlade s podmienkami Súťaže uvedenými vo Výzve nesmela byť nižšie ako
Predávajúcim stanovená východisková kúpna cena za prevod Akcií.

3.6.

Všetky poplatky súvisiace s Bankovou vinkuláciou znáša Kupujúci.

3.7.

Druhá časť Kúpnej ceny. Druhá časť Kúpnej ceny vo výške [ • ] EUR (slovom: [ • ] eur) (ďalej
len „Druhá časť Kúpnej ceny“) predstavuje rozdiel medzi celkovou Kúpnou cenou a Prvou
časťou Kúpnej ceny.

3.8.

Druhú časť Kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu bezhotovostne na Peňažný účet
Predávajúceho v lehote do desať (10) dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Druhá časť Kúpnej
ceny sa považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Druhej časti Kúpnej ceny na Peňažný
účet Predávajúceho.

3.9.

Na vylúčenie pochybností, v prípade, ak výška celkovej Kúpnej ceny bude totožná s výškou Prvej
časti Kúpnej ceny, ustanovenia bodu 3.7. a bodu 3.8. tohto článku Zmluvy sa nebudú aplikovať.

3.10. K platbám realizovaným zo strany Kupujúceho na základe tohto článku Zmluvy Kupujúci uvedie
ako
variabilný
symbol
svoje
IČO/RČ
a do
poznámky
PREDAJ_CP_NÁZOV
EMITENTA_obchodné meno/meno a priezvisko Kupujúceho (bez medzier).
Článok IV
PREVOD AKCIÍ
4.1.

Prevod Akcií na základe tejto Zmluvy sa uskutoční registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho
na Kupujúceho v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) na základe
príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „Príkaz na registráciu
prevodu Akcií“), ktorý podajú spoločne Predávajúci a Kupujúci.

4.2.

Príkaz na registráciu prevodu Akcií musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Zákona
o cenných papieroch a Prevádzkového poriadku CDCP. Pravosť podpisov oprávnených
zástupcov Zmluvných strán na Príkaze na registráciu prevodu Akcií v CDCP musí byť úradne
osvedčená.

4.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príkaz na registráciu prevodu Akcií podajú potom, čo bude zo
strany Kupujúceho uhradená celková Kúpna cena v súlade s článkom III tejto Zmluvy a zároveň,
Kupujúci bude zapísaný ako partner verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora,
vedenom na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“), ak sa takýto zápis vyžaduje podľa zákona
RPVS. Kupujúci sa zaväzuje zapísať sa do RPVS ako partner verejného sektora najneskôr ku
dňu uzavretia tejto Zmluvy.

4.4.

Po splnení podmienok podľa bodu 4.3. tohto článku Zmluvy, Predávajúci vyzve Kupujúceho, aby
v lehote, ktorú v predmetnej výzve určí Predávajúci, Kupujúci poskytol Predávajúcemu súčinnosť
potrebnú pre riadnu registráciu prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho v CDCP. Na
vylúčenie pochybností, poskytnutím súčinnosti zo strany Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety
sa rozumie najmä:
(i)

predloženie riadne vyplneného Príkazu na registráciu prevodu Akcií v časti týkajúcej sa
Kupujúceho ako nadobúdateľa Akcií, podpísaného Kupujúcim, alebo oprávneným/i
zástupcom/cami Kupujúceho s úradne osvedčenou pravosťou podpisu/ich podpisov;

(ii)

predloženie záväzného písomného vyhlásenia Kupujúceho ako nadobúdateľa Akcií
o vlastníctve finančných prostriedkov použitých na vykonanie obchodu podľa § 99 odsek
15 Zákona o cenných papieroch, podpísaného Kupujúcim, alebo oprávneným/i
zástupcom/cami Kupujúceho s úradne osvedčenou pravosťou podpisu/ich podpisov;

(iii)

v prípade, ak Kupujúci je právnickou osobou, predloženie originálu alebo úradne
osvedčenej kópie výpisu Kupujúceho z obchodného registra alebo iného úradného
registra, v ktorom je Kupujúci registrovaný, nie staršieho ako tri (3) mesiace ku dňu
podpísania Príkazu na registráciu prevodu Akcií, a zároveň ku dňu vykonania Príkazu na
registráciu prevodu Akcií;

(iv)

ak Príkaz na registráciu prevodu Akcií podpisuje v mene Kupujúceho splnomocnenec,
predloženie originálu alebo úradne osvedčenej kópie plnomocenstva s úradne
osvedčenou pravosťou podpisu splnomocniteľa a originálu alebo úradne osvedčenej
kópie výpisu Kupujúceho z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom

je Kupujúci registrovaný, nie staršieho ako tri (3) mesiace ku dňu podpisu splnomocniteľa
na plnomocenstve, ku dňu podpísania Príkazu na registráciu prevodu Akcií, a zároveň
ku dňu vykonania Príkazu na registráciu prevodu Akcií;
(v)

4.5.

splnenie prípadných ďalších podmienok stanovených pre vykonanie Príkazu na
registráciu prevodu Akcií Zákonom o cenných papieroch a/alebo Prevádzkovým
poriadkom CDCP.

Všetky náklady spojené s registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho znáša
v celom rozsahu Kupujúci.
Článok V
SANKCIE

5.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci poruší niektorú zo svojich nižšie
špecifikovaných zmluvných povinností, na plnenie ktorej sa zaviazal:
(i)
(ii)
(iii)

v bode 3.3. a 3.8. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť
Predávajúcemu Kúpnu cenu;
v bode 4.3. článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný zapísať sa do RPVS
ako partner verejného sektora, v prípade ak sa takýto zápis vyžaduje podľa zákona RPVS;
v bode 4.4. článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný poskytnúť
Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre riadnu registráciu prevodu Akcií z Predávajúceho
na Kupujúceho;

je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť voči Kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 5 % z Kúpnej ceny za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti
Kupujúceho podľa tohto bodu 5.1. Zmluvy.
5.2

Predávajúci je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola
spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 5.1. Zmluvy, na ktorú sa vzťahuje táto
zmluvná pokuta, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje príslušnú zmluvnú
pokutu).

5.3

V prípade odstúpenia od Zmluvy táto Zmluva zaniká, keď je písomný prejav vôle Predávajúceho
odstúpiť od Zmluvy doručený Kupujúcemu.

5.4

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy
a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú časť Kúpnej ceny bez zbytočného odkladu
po zániku Zmluvy.

5.5

Zmluvná pokuta je splatná v lehote päť (5) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia
Predávajúceho o uplatnení zmluvnej pokuty Kupujúcemu.

5.6

Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny voči
nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, uplatnenej zo strany Predávajúceho voči
Kupujúcemu podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy.

5.7

Skončenie tejto Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa nedotýka nároku oprávnenej
Zmluvnej strany na zmluvnú pokutu a/alebo na náhradu škody vzniknutej z dôvodu porušenia
tejto Zmluvy, ani iných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Článok VI
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA
6.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované v súvislosti s právnym vzťahom založeným
touto Zmluvou alebo písomnosti doručované podľa príslušných právnych predpisov jednou
Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, budú doručované prostredníctvom pošty ako
doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne alebo
prostredníctvom elektronickej pošty, na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.

6.2.

Písomnosť sa pokladá za doručenú:
(i)
pri doručovaní prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo
prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, v deň, kedy adresát potvrdí prijatie
písomnosti doručovateľovi;
(ii)
pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť pokladá za doručenú
momentom obdržania čitateľnej formy doručovanej písomnosti v elektronickej schránke
Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná.

6.3.

Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že
„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa
súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

6.4.

V prípadoch, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, aby
bol právny úkon urobený v písomnej forme, je písomná forma zachovaná len v prípade, ak bol
právny úkon doručovaný prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo
prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne.
Článok VII
VYŠŠIA MOC

7.1.

Predávajúci a Kupujúci nezodpovedajú za škodu alebo vadné plnenie svojich záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za
škodu v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

7.2.

Ak nastane akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374
Obchodného zákonníka, dotknutá Zmluvná strana sa zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 hodín
po výskyte udalosti) oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane.

7.3.

Zmluvná strana, ktorej sa výskyt udalosti vyššej moci týka, je však povinná splniť svoje záväzky
vyplývajúce jej z tejto Zmluvy ihneď ako účinky vyššej moci pominú. Lehoty vyplývajúce z tejto
Zmluvy sa primerane posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Skončenie prekážky vyššej moci
sa dotknutá Zmluvná strana zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 hodín po skončení udalosti)
oznámiť druhej Zmluvnej strane.
Článok VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán.

8.2

Pravosť podpisov oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na tejto Zmluve musí byť
úradne osvedčená.

8.3

Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa
spravujú ustanoveniami Zákona o cenných papieroch a Obchodným zákonníkom.

8.4

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory Zmluvných strán z tejto Zmluvy sú
oprávnené riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude právo
Slovenskej republiky.

8.5

V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným,
táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú
v takom prípade povinné neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy bez zbytočného odkladu
nahradiť na základe dohody Zmluvných strán ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym
významom. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode, rozhodne na základe návrhu
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán príslušný súd.

8.6

Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných strán,
ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

8.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že
obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

8.8

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 [ štyroch ] rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 2
[ dva ] rovnopisy.

8.9

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
(i)
Príloha č. 1 – Výzva a
(ii)
Príloha č. 2 – Súhrnný protokol eAukcie.

V Bratislave dňa [ • ]

V [ • ] dňa [ • ]

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

____________________________________
MH Manažment, a. s.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
predseda predstavenstva

____________________________________
[•]

____________________________________
MH Manažment, a. s.
Ing. Marianna Ondrová
člen predstavenstva

PRÍLOHA 3 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko, titul:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

(ďalej len „dotknutá osoba“)
ako predkladateľ ponuky na základe Výzvy na verejnú súťaž realizovanú formou elektronickej aukcie
s názvom „Predaj cenných papierov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.“ (ďalej len „Súťaž“)
vyhlásenej spoločnosťou MH Manažment, a.s., so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská
časť Nové Mesto, IČO: 50 088 033 (ďalej len „Vyhlasovateľ“), týmto ako dotknutá osoba, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“),
dávam svoj súhlas
Vyhlasovateľovi Súťaže na spracovanie mojich osobných údajov:
•

•

•

v rozsahu – meno a priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu (OP) / číslo pasu, snímok tváre na OP / pase, telefónne číslo, emailová
adresa / číslo bankového účtu ;
na účel – zaznamenávanie a uchovávanie osobných údajov pre potreby spracovania
a vyhodnotenie predloženej ponuky v rámci Súťaže; vymazanie a/alebo mechanická likvidácia
osobných údajov;
na dobu – Vyhlasovateľom nevyhnutne potrebnú pre spracovanie osobných údajov
v dohodnutom rozsahu a na dohodnutý účel.

Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané a/alebo mechanicky
zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas dohodnutej doby
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané;
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od Vyhlasovateľa, ako prevádzkovateľa, prístup k
mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, mám právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie
spracovania, mám právo namietať spracovaniu mojich osobných údajov, ako aj právo na
prenosnosť údajov;
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať podnet dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v súlade s § 100 Zákona;
- moje osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných
údajov na konkrétne určený účel, v súlade s § 13 odsek 1 písm. a) Zákona;
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa
neuskutočňuje;
- beriem na vedomie, že pri spracovaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému
individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Vyhlasovateľa.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V ________________ dňa _____________

_______________________
podpis dotknutej osoby

