
 

AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADANÍ O ČLENSTVO V ASINS 
 

 

Pre prijatie nových členov je potrebné:  

 

1.  ZASLANIE POTREBNÝCH DOKUMENTOV 

- zaslať podpísané čestné vyhlásenie (notársky overený podpis) - vzor viď nižšie 

- zaslať výpis z Obchodného registra SR záujemcu 

- zaslať výpis z Registra trestov SR záujemcu (spoločnosti) 

- vyjadriť súhlas so stanovami ASINS a s Etickým kódexom ASINS 

 

Sken podpísanej prihlášky (čestného prehlásenia) aj s prílohami záujemca zašle prezídiu ASINS 
emailom na obe nasledujúce adresy: 

martin.musil@asins.sk 
pavol.jakubov@asins.sk.  

 

Originály dokumentov záujemca zašle na adresu ASINS: 

Asociácia slovenských inkasných spoločností 
Pajštúnska 5 
851 02 Bratislava 

 

2.  PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI NA VALNOM ZHRAMOŽDENÍ ASINS A HLASOVANIE 
O PRIJATÍ 

Následne po prijatí prihlášok rozhoduje Valné zhromaždenie (VZ), na ktorom prebieha hlasovanie 
o prijatí nových členov. 

Na VZ pred hlasovaním o prijatí nového člena záujemca odprezentuje činnosť záujemcu v krátkom 
cca 10 min vstupe. 

  



 
  Obch. meno:  Štatutár:                   
  Sídlo: Bankové spojenie:  
  IČO: IBAN:  

Zapísaná v:        kontakt: 
 

 

Asociácia slovenských inkasných 
spoločností (ďalej len „ASINS“) 
Pajštúnska 5 
851 02 Bratislava 

 

 

Čestné prehlásenie 

 

Spoločnosť_______________, s.r.o./a.s., so sídlom ___________________, IČO: 
____________, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu _______, Oddiel: Sro/As, vložka č.: 
____ (ďalej len „Spoločnosť“), týmto prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu čestne 
prehlasuje, že:  

o riadne dodržiava platné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä 
ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách  a o doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalších zákonov a 
predpisov upravujúcich činnosť dražobníkov,  
 

o všetky pracovné postupy a prostriedky Spoločnosti sú v súlade s platnou legislatívou 
Slovenskej republiky, ako aj v súlade so základnými morálnymi a etickými zásadami, 
dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami,  

 
o spĺňa všetky podmienky v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu 
a rady (EÚ) 2016/679 z 17. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (GDPR), 

 
o všetky bankové účty sú v jej vlastníctve, pričom Spoločnosť vedie transparentné 

účtovníctvo, 
 

o zverejňuje svoje účtovné závierky v príslušných registroch v zmysle platného 
právneho poriadku Slovenskej republiky,  

 



 
  Obch. meno:  Štatutár:                   
  Sídlo: Bankové spojenie:  
  IČO: IBAN:  

Zapísaná v:        kontakt: 
 

o Spoločnosť, osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu, ani žiaden z členov 
štatutárneho orgánu, a ani osoba v postavení zodpovedného zástupcu / riaditeľa nemá 
dlh voči štátu ani orgánom štátnej správy, a že na jeho majetok nie je vyhlásená 
exekúcia, že nie je v likvidácii, ani nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, ani 
nebolo voči Spoločnosti zahájené konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, ani nebol 
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku. 

 

Spoločnosť sa zároveň zaväzuje a čestne prehlasuje, že vo všetkých činnostiach dodržiava 
profesionálny a zodpovedný prístup, a pri výkone svojej činnosti bude dodržiavať zákony 
Slovenskej republiky, príslušné normy práva Európskych spoločenstiev ako aj etický kódex a 
stanovy Asociácie slovenských inkasných spoločností. 

 

    

 

        _____________________ 
                   Spoločnosť 

 

 

 


