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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Internetový portál AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. „online dražby“ (ďalej len ako „internetový portál“) 

prevádzkuje obchodná spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., IČO: 44 951 621, so sídlom: 

Triblavinská 3191/24, 900 25 Chorvátsky Grob, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60558/B, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK10 1100 

0000 0029 2783 5520 (ďalej len ako „AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.“). 

1.2. Na internetovom portáli sa budú realizovať obchodné verejné súťaže v zmysle ustanovenia § 281 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 

na kúpu motorového vozidla (ďalej len ako „kúpna zmluva“). 

1.3. Predmetom Kúpnej zmluvy bude kúpa motorového vozidla zaradeného v aktuálnom zozname 

ponúkaných motorových vozidiel za najvyššiu kúpnu cenu navrhnutú záujemcom. 

1.4. Každá vyhlásená obchodná verejná súťaž sa uskutoční formou elektronickej Dražby 

prostredníctvom online dražobného systému (ďalej len ako „dražba“). 

1.5. Účastníkom Dražby sa môže stať len registrovaný užívateľ internetového portálu. 

1.6. Užívateľom internetového portálu je každá fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba – podnikateľ, 

právnická osoba, ktorá sa v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaregistruje. 

1.7. Predávajúcim je užívateľ, ktorý  má záujem predať vozidlo v Dražbe. 

1.8. Kupujúcim je užívateľ, ktorý má záujem kúpiť vozidlo v Dražbe.  
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1.9. Minimálnou predajnou cenou sa rozumie najnižšia možná cena stanovená Predávajúcim vo 

formulári na zaradenie vozidla do Dražby, za ktorú je AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. oprávnená vozidlo 

menom Predávajúceho bez ďalšieho predať.   

1.10. Vyvolávacia cena je cena vozidla stanovená AUKČNÝM CENTROM, s.r.o., za ktorú bude vozidlo 

ponúkané v Dražbe. AUKČNÉ CENTROM, s.r.o. je oprávnené podľa svojho uváženia stanoviť 

vyvolávaciu cenu aj na hodnotu nižšiu ako je minimálna predajná cena.  

1.11. Cena dosiahnutá vydražením vozidla je hodnota najvyššieho podania dosiahnutá v Dražbe 

niektorým z účastníkov. 

1.12. Skutočnou predajnou cenou sa rozumie cena, za ktorú bolo vozidlo skutočne predané, 

pričom z tejto predajnej ceny sa vypočítava odmena AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.  

1.13. Víťazný účastník dražby je účastník Dražby, ktorý urobil na dané vozidlo prostredníctvom 

elektronického dražobného systému najvyššie podanie. 

1.14. Zľava je suma, o ktorú je AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. oprávnené so súhlasom Predávajúceho 

zaslaného emailom znížiť cenu dosiahnutú vydražením vozidla. 

1.15. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba definovaná podľa ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 

a ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej 

podnikateľskej činnosti a je identifikovaná okrem všeobecných údajov aj obchodným  menom, 

sídlom, IČO, DIČ a IČ DPH. 

1.16. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci 

predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

1.17. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so 

spotrebiteľom. 

1.18. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu 

svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

1.19. Dražba realizovaná prostredníctvom internetového portálu nie je dražbou v zmysle 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. 

1.20. Tieto Všeobecné obchodné podmienky používania internetového portálu (ďalej len „VOP“) sú  

záväzné pre všetky elektronické Dražby realizované prostredníctvom internetového portálu  

AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. 

 

2. REGISTRÁCIA 

 

2.1. Podmienkou vstupu na internetový portál, resp. jeho ďalšie využívanie za účelom účasti na  

Dražbách, je realizácia registrácie na internetovom portáli. Registrácia užívateľov na internetovom  

portáli slúži výlučne na účasť na Dražbách realizovaných prostredníctvom internetového portálu, k 

čomu je potrebné za účelom sprístupnenia internetového portálu, aby sa užívatelia registrovali 

prostredníctvom registračného formulára. 

2.2. Registrácia na internetovom portáli je bezplatná. 

2.3. V rámci registrácie je užívateľ povinný okrem údajov uvedených v  týchto VOP zadať aj  všetky 

povinné údaje požadované v registračnom formulári na internetovom portáli. Údaje   potrebné pre 

registráciu je užívateľ povinný uviesť riadne, správne, úplne a pravdivo. Súčasťou  registrácie je 

potvrdenie užívateľa o oboznámení sa s týmito VOP a o súhlase s nimi. 

2.4. Po riadnom a úplnom zadaní údajov podľa čl. 2.3. týchto VOP spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM  s.r.o. 

a odsúhlasení týchto VOP bude užívateľovi pridelené a na ním zadanú emailovú adresu zaslané 
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prihlasovacie meno a heslo a výzva na zaslanie kópie/scanu dokladu totožnosti (občiansky preukaz 

alebo cestový pas). V rámci registrácie je užívateľ povinný osobne doručiť alebo zaslať spoločnosti 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. scan/kópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo  cestovný pas) 

alebo iné doklady vyžiadané AUKČNÝM CENTROM s.r.o., pokiaľ sa užívateľ registruje ako podnikateľ 

alebo právnická osoba. 

2.5. Na základe overenia poskytnutých údajov a dokladu totožnosti bude užívateľovi spoločnosťou 

AUKČNÉ  CENTRUM s.r.o. aktivované užívateľské konto, pod ktorým sa užívateľ bude môcť zúčastniť 

Dražby.   

2.6. Každý užívateľ sa môže na internetovom portáli zaregistrovať len jedenkrát. Registrácia užívateľa  

platí pre všetky Dražby realizované prostredníctvom internetového portálu, nie je potrebné pre  

každú Dražbu vykonať samostatnú (novú) registráciu. V prípade straty alebo zabudnutia  

prihlasovacích údajov k osobnému kontu, budú spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. užívateľovi 

na  základe jeho žiadosti pridelené nové prihlasovacie údaje. 

2.7. Zmenu/aktualizáciu údajov uvedených užívateľom v registrácii môže užívateľ vykonať kedykoľvek,   

priamo prostredníctvom svojej registrácie (prihlásením sa prihlasovacím menom a heslom). 

2.8. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je oprávnená podľa svojho uváženia ako aj v prípade zistenia porušenia  

pravidiel registrácie, týchto VOP, ako aj právnych predpisov, registráciu užívateľa zrušiť, resp.  

prístup užívateľa na internetový portál (jednotlivé Dražby) zamedziť. 

2.9. Každý užívateľ je povinný chrániť svoje údaje uvedené v rámci registrácie pred zneužitím a/alebo  

stratou. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. nezodpovedá za zneužitie registračných/prihlasovacích údajov  

užívateľov internetového portálu zo strany tretích osôb. 

 

3. PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA 

 

3.1. Prihlásenie do elektronickej Dražby bude sprístupnené iba registrovanému užívateľovi, ktorý je 

schválený spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

3.2. Prihlásenie do online systému elektronickej Dražby bude možné po zadaní prihlasovacieho mena a  

hesla, ktoré bolo zaslané užívateľovi pri registrácii prostredníctvom emailu z online systému. 

3.3. Prostredníctvom úspešne ukončenej registrácie bude mať užívateľ, kedykoľvek po prihlásení sa 

prihlasovacím menom a heslom, prehľad o všetkých dražených motorových vozidlách, vozidlách, 

ktoré zaradil do dražby, Dražbách  realizovaných prostredníctvom internetového portálu a prístup 

do nich, ako aj kontrolu nad svojou  pozíciou v rámci Dražby, ktorej sa zúčastňuje. 

3.4. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. si vyhradzuje právo usporiadať Dražbu pre uzavretý okruh užívateľov. V  

tomto prípade môže byť prístup niektorých užívateľov do takejto Dražby obmedzený. 

 

4. ZARADENIE VOZIDLA DO DRAŽBY 

 

4.1. Zaradenie vozidla do Dražby vykoná Predávajúci prostredníctvom online systému tak, že vyplní  

formulár na pridanie vozidla do Dražby nachádzajúci sa na internetovom portáli AUKČNÉHO 

CENTRA, s.r.o. 

4.2. Predávajúci je povinný  pravdivo vyplniť všetky požadované údaje o technických parametroch 

vozidla, jeho poškodeniach a vadách.   Predávajúci je povinný priložiť  scan (formát .pdf alebo .jpeg) 

veľkého technického preukazu, fotodokumentáciu vozidla a stanoviť minimálnu predajnú cenu 

vozidla.  Predávajúci zodpovedá   za všetky uvedené údaje,  skutočnosti o sebe, či vozidle.  
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Predávajúci nie je oprávnený  prostredníctvom priložených fotografií zverejňovať žiadne reklamy, 

názvy, obchodné mená a logá ani akékoľvek iné údaje neschválené AUKČNÝM CENTROM s.r.o.  

4.3. Predávajúci pri zaradení vozidla do Dražby postupuje podľa pokynov na internetovom portáli 

AUKČNÉ CENTRUM  s.r.o. 

 

5. PRIEBEH A PRAVIDLÁ DRAŽBY 

 

5.1. Aktuálny zoznam ponúkaných motorových vozidiel bude zverejnený na internetovom portáli. 

5.2. Jednotlivé Dražby sa budú konať podľa harmonogramu Dražieb, zverejneného na internetovom  

portáli. Každá Dražba bude uverejnená na internetovom portáli a bude obsahovať najmä 

a) popis Dražby,  

b) špecifikáciu každého draženého vozidla, 

c) dobu trvania Dražby (dátum a čas začiatku Dražby a dátum a čas ukončenia Dražby), 

d) vyvolávaciu cenu vozidla, 

e) výšku dražobného poplatku u každého vozidla, 

f) ODO-Pass, 

g) iné. 

5.3. Doba trvania jednotlivých Dražieb realizovaných prostredníctvom internetového portálu bude  

uvedená pri Dražbe. Pre meranie doby Dražby je rozhodujúci čas online systému v rámci 

internetového  portálu. 

5.4. Všetky Dražby sú jednokolové. 

5.5. Draženie sa uskutočňuje prostredníctvom licitácie. Licitáciou sa rozumie proces, keď účastníci 

Dražby (ďalej tiež „dražitelia“) podávajú návrhy na uzatvorenie zmluvy na kúpu vozidla 

prostredníctvom elektronického dražobného systému spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

5.6. Licitovať v Dražbe je možné dvomi spôsobmi, a to „postupným zvyšovaním ceny“ alebo  

„stanovením maximálnej ponúkanej ceny“:  

a) pri postupnom zvyšovaní ceny navyšuje dražiteľ cenu o sumu, ktorá musí byť minimálne vo 

výške stanovenej spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. pre Dražbu konkrétneho vozidla 

zadaním sumy a kliknutím na tlačidlo „prihodiť“, 

b) pri stanovení maximálnej ceny navyšuje cenu o minimálnu predvolenú sumu elektronický 

dražobný systém automaticky vždy, keď iný účastník uskutoční vyššiu ponuku, maximálne však 

do výšky stanovenej dražiteľom. 

5.7. Každým podaním návrhu sú účastníci elektronickej Dražby viazaní. Cenu ponúknutú účastníkom  

elektronickej Dražby nie je možné v priebehu Dražby znižovať. 

5.8. V prípade ak v posledných 3 minútach záväznej doby trvania Dražby urobí niektorý z účastníkov 

Dražby prihodenie na kúpnu cenu u konkrétneho vozidla/vozidiel, automaticky sa doba Dražby 

u tohto vozidla/vozidiel predlžuje o ďalšie 3 minúty. 

5.9. Pri každom prihlásení účastníka Dražby na internetový portál prostredníctvom svojej registrácie,  

bude mať dražiteľ  prehľad o aktuálne najvyššej cenovej pozícii, ako aj o svojej pozícii medzi 

ponukami ostatných účastníkov Dražby. 

5.10. Za najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového vozidla bude považovaný návrh 

toho dražiteľa, ktorý v rámci licitácie ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. 
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6. VYHODNOTENIE DRAŽBY 

 

6.1. Po ukončení Dražby elektronický aukčný systém vyhodnotí ponuky dražiteľov v a určí poradie 

dražiteľov podľa výšky ich ponuky na cenu od najvyššej po najnižšiu. 

6.2. Dražiteľ , ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bude elektronickým aukčným systémom označený za 

víťazného dražiteľa vo vzťahu k príslušnému motorovému vozidlu. 

6.3. Vo vzťahu k víťaznému dražiteľovi motorové vozidlo, ktoré: 

6.3.1. Dosiahlo minimálnu požadovanú cenu bude elektronickým aukčným systémom označené 

ako „predané vozidlo“,  

6.3.2. Nedosiahlo minimálnu požadovanú cenu bude elektronickým aukčným systémom označené 

ako „vozidlo predané s   výhradou“. 

6.4. Vo vzťahu k predávajúcemu: 

6.4.1. Pokiaľ sa vozidlo nebude dražiť, bude predávajúcemu oznámené, že vozidlo sa nevydražilo. 

6.4.2. Pokiaľ sa vozidlo  vydraží za sumu nižšiu ako  je minimálna predajná cena, oznámi AUKČNÉ 

CENTRUM s.r.o. Predávajúcemu cenu dosiahnutú vydražením vozidla a Predávajúci 

AUKČNÉMU CENTRU s.r.o najneskôr do 24 hodín  oznámi svoje rozhodnutie, či túto cenu 

akceptuje a či vozidlo predá. V prípade ak sa Predávajúci nevyjadrí k nižšej cene dosiahnutej 

v dražbe vozidla v stanovenej lehote, platí, že Predávajúci túto cenu neakceptuje. 

6.4.3. Pokiaľ sa vozidlo vydraží za sumu rovnakú alebo vyššiu ako je minimálna predajná cena, 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oznámi Predávajúcemu, že vozidlo bolo vydražené.  

 

7. ÚHRADA KÚPNEJ CENY, ODOVZDANIE VOZIDLA, NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

7.1. Pokiaľ bola Dražbou dosiahnutá minimálna predajná cena alebo bol zo strany Predávajúceho 

odsúhlasený predaj vozidla za nižšiu ako minimálnu predajnú cenu, zašle AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

víťaznému dražiteľovi  prostredníctvom elektronického aukčného systému a/alebo e-mailom 

platobné údaje na úhradu kúpnej ceny vozidla a poplatku za vydraženie vozidla. Víťazný vydražiteľ  

je v takom prípade povinný uhradiť kúpnu cenu motorového  vozidla a poplatok za vydraženie 

vozidla (podľa čl. 9.2) na bankový účet spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. uvedený v zaslanom 

emaily najneskôr do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za zaplatenie kúpnej ceny a poplatku za 

vydraženie vozidla sa považuje pripísanie kúpnej ceny a poplatku za vydraženie vozidla v celom 

rozsahu na bankový účet spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

7.2. Po pripísaní kúpnej ceny vozidla a poplatku za vydraženie vozidla v prospech účtu  AUKČNÉHO 

CENTRA s.r.o., AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. vyzve Predávajúceho na pristavenie vozidla do prevádzky 

AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.  Predávajúci je povinný vozidlo pristaviť najneskôr do 3 dní od doručenia 

tejto výzvy. Predávajúci odovzdá vozidlo, všetku dokumentáciu (technický preukaz, osvedčenie 

o evidencii vozidla, servisnú knižku, protokol o TK a EK apod.) a všetky kľúče od vozidla. Pokiaľ bude 

odhlásenie vozidla zabezpečovať AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., Predávajúci odovzdá AUKČNÉMU 

CENTRU s.r.o. podpísanú a úradne overenú plnú moc na odhlásenie vozidla najneskôr do 1 dňa od 

odovzdania vozidla a podpisu mandátnej zmluvy.  

7.3. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. a Predávajúci pri odovzdaní vozidla spíšu mandátnu zmluvu (vzor zmluvy 

je uverejnený na internetovom portáli AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.), ktorej súčasťou je aj 

splnomocnenie udelené Predávajúcim AUKČNÉMU CENTRU s.r.o. na podpis Kúpnej zmluvy a na 

všetky úkony súvisiace s predajom vozidla.   
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7.4. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. následne vyzve víťazného vydražiteľa (ďalej tiež Kupujúci), aby sa dostavil 

do prevádzky AUKČNÉHO CENTRA s.r.o na obhliadku vozidla, kde mu bude poskytnutý  protokol 

o technickom stave vozidla. Kupujúci je povinný sa dôkladne oboznámiť s motorovým vozidlom, 

jeho technickým a právnym stavom, vrátane technickej dokumentácie a všetkých dokladov 

potrebných na užívanie a prevádzku motorového vozidla na pozemných komunikáciách. Kupujúci si 

skontroloval, že výrobné číslo karosérie (VIN), typ motora a všetka výbava motorového vozidla 

zodpovedá tomu, čo je uvedené v technickom preukaze, prípadne bolo deklarované na 

internetovom portáli AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s technickým 

stavom vozidla vykonaním podrobnej prehliadky, skontrolovať funkčnosť jednotlivých častí vozidla, 

ovládacích prvkov a prvkov výbavy motorového vozidla. Kupujúci má povinnosť sa oboznámiť s 

obsluhou vozidla, so spôsobom jeho použitia a potrebnou údržbou. Kupujúci je ďalej povinný si 

skontrolovať stav odometra vozidla a porovnať ho s deklarovaným stavom.  

7.5. Pokiaľ bude stav vozidla  v súlade s deklarovaným stavom, Kupujúci je povinný podpísať kúpnu 

zmluvu medzi ním a Predávajúcim (vzor kúpnej zmluvy je uverejnený na internetovom portáli 

AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.). Kúpna zmluva bude uzatváraná priamo medzi Kupujúcim 

a Predávajúcim, ktorého zastupuje  AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. ako sprostredkovateľ predaja na 

základe mandátnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim. Po podpise kúpnej zmluvy AUKČNÉ 

CENTRUM s.r.o. odovzdá vozidlo kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí v kúpnej zmluve. AUKČNÉ 

CENTRUM s.r.o. alebo Predávajúci zabezpečí odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel na Kupujúceho. 

Predávajúcemu vzniká nárok na úhradu kúpnej ceny zo strany AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.  poníženej 

o odmenu (čl. 9.1. VOP) až po odhlásení vozidla na Kupujúceho (čl. 9.4. VOP) a doručení kópie 

technického preukazu osvedčujúcej vykonanie tohto úkonu. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. sa zaväzuje 

uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za vozidlo (skutočnú predajnú cenu čl. 1.12. VOP) poníženú 

o odmenu (čl. 9.1. VOP) najneskôr do 5 dní od odhlásenia vozidla na Kupujúceho (čl. 9.4. VOP) 

a doručení kópie technického preukazu osvedčujúcej vykonanie tohto úkonu. 

7.6. Pokiaľ víťazný účastník Dražby v uvedenej lehote  kúpnu cenu neuhradí, má spoločnosť AUKČNÉ 

CENTRUM s.r.o. právo predať vozidlo účastníkovi elektronickej Dražby, ktorý ponúkol v poradí 

druhú najvyššiu kúpnu cenu za  príslušné motorové vozidlo. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. na  zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhradu škody (čl. 10 VOP), ktorá jej 

vznikla konaním dražiteľa, ktorý nesplnil podmienky Dražby. 

7.7. V prípade ak pri preberaní vozidla Kupujúci zistí skutočnosti, ktoré sú v rozpore so stavom 

deklarovaným Predávajúcim na internetovom portáli AUKČNÉHO CENTRA, s.r.o. môže  Kupujúci 

požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odmietnuť prevzatie vozidla a uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V prípade oprávneného neprevzatia vozidla, bude kupujúcemu zo strany AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. 

vrátená zaplatená kúpna cena ako aj poplatok za vydraženie vozidla najneskôr do 5 dní od 

odmietnutia prevziať vozidlo. 

7.8. Ak dôjde zo strany Kupujúceho k oprávnenému neprevzatiu vozidla, AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. vyzve 

Predávajúceho na prevzatie vozidla. Predávajúci je povinný si vozidlo prevziať najneskôr v lehote 7 

dní od doručenia výzvy na prevzatie vozidla (formou emailu), po márnom uplynutí tejto lehoty je 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oprávnené účtovať Predávajúcemu skladné vo výške 2,- € za každý začatý 

deň skladovania vozidla.  

7.9. Vlastnícke právo k vozidlu ako aj nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na Kupujúceho 

prevzatím vozidla.  
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7.10. Kupujúci má právo disponovať s vozidlom až po jeho odovzdaní. Do nadobudnutia vlastníckeho 

práva víťazným účastníkom Dražby k vozidlu bude motorové vozidlo uskladnené u spoločnosti 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. alebo u jej zmluvného partnera. 

7.11. Miestom dodania motorového vozidla je prevádzka spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. alebo iné 

miesto, ktoré určí AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

 

8. ZRUŠENIE DRAŽBY 

 

8.1. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť Dražbu aj v priebehu Dražby. 

8.2. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je povinná zrušiť Dražbu, ak v priebehu Dražby došlo k zničeniu alebo 

podstatnému poškodeniu alebo zmene na predmete Dražby. 

8.3. Zrušením Dražby nevznikajú účastníkom nároky na náhradu svojich nákladov v zrušenej Dražbe. 

8.4. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je oprávnená na základe svojho uváženia vylúčiť z  elektronickej Dražby 

účastníka, o ktorom sa dozvedela, že pri registrácii zadal neplatné údaje o svojej identifikácii (napr. 

e - mailovú adresu, tel. č. a pod.), alebo u neho nastala okolnosť, ktorá odôvodňuje riziko, že 

nebude schopný splniť svoj prípadný záväzok ako víťaz Dražby (napr. konkurz, insolvencia, 

zatknutie, trestné stíhanie a pod.) alebo neposkytne spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. potrebnú 

súčinnosť, resp. je komunikačne nedosiahnuteľný alebo je podozrivý z marenia Dražby. 

8.5. Vylúčenému účastníkovi je spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oprávnená zrušiť prístupové  

elektronické údaje do dražobného systému. 

 

9. ODMENA ZA PREDAJ VOZIDLA, POPLATOK ZA VYDRAŽENIE, NÁKLADY SÚVISIACE SO ZABEZPEČENÍM 

DRAŽBY A PREDAJOM VOZIDLA 

 

9.1. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. má ako mandatár v rámci zmluvného vzťahu s Predávajúcim nárok na 

zaplatenie odmeny za predaj vozidla vo výške 3%  zo skutočnej predajnej ceny vozidla: 

 u vozidiel s odpočtom DPH z ceny bez DPH, 

 vozidiel bez odpočtu DPH z celkovej ceny,  

pričom minimálna výška odmeny je 150,- € a maximálna 500,- €. K odmene bude pripočítaná DPH 

v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty. Nárok na zaplatenie odmeny za predaj vozidla vzniká 

v okamihu, kedy vzniká Predávajúcemu nárok na úhradu skutočnej predajnej ceny za vozidlo (po 

splnení nasledovných podmienok – podpis kúpnej zmluvy s Kupujúcim, odovzdanie vozidla 

Kupujúcemu a odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel na Kupujúceho). Odmenu za predaj vozidla je  

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oprávnené započítať voči zaplateniu skutočnej predajnej ceny. 

9.2. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. má voči Kupujúcemu nárok na poplatok za vydraženie vozidla vo výške 

199,- €, ktorý je splatný v okamihu splatnosti kúpnej ceny v zmysle čl. 7.1. týchto VOP. V prípade 

oprávneného odmietnutia podpísať kúpnu zmluvu a prevziať vozidlo (čl. 7.7. VOP) alebo ak nedôjde 

k odhláseniu vozidla na Kupujúceho najneskôr do 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy a prevzatia 

vozidla, bude Kupujúcemu najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete 

poplatok za vydraženie vozidla vrátený. Poplatok za vydraženie vozidla môže byť kupujúcemu 

účtovaný treťou osobou, ktorá s AUKČNÝM CENTROM s.r.o. spolupracuje na zabezpečení priebehu 

Dražby. 

9.3. Náklady súvisiace so zabezpečením dražby (inzercia, reklamné kampane, kontrola a skladovanie 

vozidla) znáša AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 
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9.4. V prípade, ak sa Predávajúci s AUKČNÝM CENTROM, s.r.o. dohodne, že odhlásenie vozidla 

v evidencii vozidiel bude zabezpečovať  AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., vzniká AUKČNÉMU CENTRU s.r.o. 

nárok na úhradu nákladov na odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel vo výške 109,- € bez DPH. 

Náklady na odhlásenie vozidla v uvedenej výške je  AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oprávnené započítať 

voči zaplateniu skutočnej predajnej ceny. 

 

10. ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE 

 

10.1. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. nezodpovedá za dočasnú nemožnosť užívateľov internetového portálu 

zúčastniť sa konkrétnej Dražby v dôsledku dočasného výpadku a/alebo obmedzenia prevádzky 

internetového portálu. 

10.2. Predávajúci je oprávnený zaraďovať do dražby iba vozidlá, ku ktorým má vlastnícke právo, prípadne 

je oprávnený na základe zmluvy alebo plnej moci s vozidlami disponovať za účelom ich predaja.  

10.3. Predávajúci je oprávnený zaraďovať do dražby iba vozidlá, ktoré nemajú žiadne právne vady 

(záložné práva, exekúcie, blokácie, nie sú súčasťou konkurzného konania, nie sú odcudzené, 

v pátraní a nemajú pozmeňované identifikačné znaky, najmä VIN číslo). 

10.4. Predávajúci je povinný v zmysle čl. 4.2. týchto VOP uviesť pravdivo všetky údaje o vozidle vrátane 

všetkých vád a poškodení. 

10.5. Predávajúci je povinný sám alebo v súčinnosti s AUKČNÝM CENTROM s.r.o. zabezpečiť odhlásenie 

vozidla najneskôr do 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy a odovzdania vozidla Kupujúcemu. 

10.6. Pokiaľ dôjde zo strany Predávajúceho k porušeniu povinností uvedených v čl. 10.2. – 10.5. VOP 

a v dôsledku tohto porušenia dôjde zo strany Kupujúceho k odmietnutiu prevziať vozidlo alebo 

k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, má AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

rovnajúcej sa výške odmeny za predaj vozidla (9.1. VOP) a výške poplatku za vydraženie vozidla (čl. 

9.2. VOP). Táto zmluvná pokuta vzniká a je splatná okamihom, kedy Kupujúci oprávnene odmietol 

prevziať vozidlo alebo odstúpil od kúpnej zmluvy. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. má zádržné (retenčné) 

právo k vozidlu, ktoré prevzal od Predávajúceho až do doby uspokojenia všetkých pohľadávok 

AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. voči Predávajúcemu, najmä pohľadávok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

podľa tohto čl. VOP. 

10.7. Víťazný vydražiteľ je povinný v lehote uvedenej v čl. 7.1. VOP uhradiť cenu dosiahnutú vydražením 

vozidla a poplatok za vydraženie vozidla (čl. 9.2.). Ďalej je víťazný vydražiteľ po pristavení vozidla zo 

strany predávajúceho povinný si v súlade s čl. 7 prevziať vozidlo, podpísať kúpnu zmluvu a odovzdať 

AUKČNÉMU CENTRU, s.r.o. plnú moc/súhlas na odhlásenie vozidla (vzor dokumentu je k dispozícii 

na internetovom portáli AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.).   

10.8. Pokiaľ víťazný vydražiteľ poruší niektorú z povinností uvedených v čl. 10.7. týchto VOP a/alebo 

odmietne bezdôvodne prevziať vozidlo, vzniká  AUKČNÉMU CENTRU, s.r.o. nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty  rovnajúcej sa výške odmeny za predaj vozidla (9.1. VOP) a výške poplatku za 

vydraženie vozidla (čl. 9.2. VOP). Táto zmluvná pokuta vzniká a je splatná okamihom porušenia 

ktorejkoľvek z týchto povinností. 

 

11. ZMLUVNÉ VZŤAHY 

 

11.1. Zmluvný vzťah medzi AUKČNÝM CENTROM s.r.o. ako mandatárom a Predávajúcim ako mandantom 

sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré upravujú mandátnu zmluvu (vzor 

mandátnej zmluvy je k dispozícii na internetovom portáli AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.). 
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11.2. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

11.3. Kúpna zmluva je uzatváraná priamo medzi vlastníkom vozidla Predávajúcim a Kupujúcim, pričom 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. nevystupuje priamo ako Predávajúci, ale iba ako sprostredkovateľ predaja, 

na základe podpísanej Mandátnej zmluvy. Pokiaľ z povahy vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim 

vyplýva, že sa jedná o spotrebiteľský vzťah, kúpna zmluva bude spotrebiteľskou zmluvou v zmysle 

príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie 

príslušných právnych predpisov (ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a 

zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník).  

11.4. Pokiaľ je Predávajúci podnikateľom, je povinný vystaviť príslušné daňové a účtovné doklady v 

zmysle platných právnych predpisov a najneskôr do 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy a odovzdania 

vozidla ich doručiť Kupujúcemu. 

 

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁROKY Z VÁD VOZIDLA 

 
12.1. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o.  nevystupuje v procese Dražby ako predávajúci, ale iba ako 

sprostredkovateľ predaja, na základe Mandátnej zmluvy podpísanej s predávajúcim a z tohto 

dôvodu nenesie zodpovednosť za vady a deklarované vlastnosti predmetu kúpy a nie je subjektom, 

voči ktorému by bolo možné uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady. Akékoľvek nároky z vád 

uplatňuje kupujúci priamo u predávajúceho a predávajúci nesie plnú zodpovednosť za vozidlo, 

ktoré do Dražby prihlásil. 

12.2. Kupujúci si je vedomý, že do Dražby sú zaraďované ojazdené vozidlá (použité veci) a že vozidlá 

alebo ich časti mohli byť v minulosti lakované a/alebo opravované v dôsledku vonkajšieho 

poškodenia. 

12.3. Predávajúci neposkytuje na predmet kúpy záruku za akosť a nezodpovedá za vady vzniknuté 

používaním alebo opotrebením vozidla. Predávajúci  ďalej  nezodpovedá za vady, na ktoré 

predávajúci kupujúceho upozornil a/alebo za vady, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel 

alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. 

12.4. Práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť formou 

reklamácie u predávajúceho, v mieste jeho bydliska alebo sídla. Reklamácia musí mať písomnú 

formu. Pri uplatnení reklamácie a za účelom jej preverenia a posúdenia, je kupujúci povinný 

pristaviť vozidlo k obhliadke na miesto, kde má predávajúci bydlisko alebo sídlo alebo na iné 

vhodné miesto dohodnuté zmluvnými stranami. 

12.5. Ak sa jedná o vady, za ktoré predávajúci nesie zodpovednosť a sú reklamované riadne a včas,  má 

kupujúci nárok na odstránenie vád najneskôr do 30 dní od pristavenia vozidla. Pokiaľ predávajúci 

neodstráni vady v stanovenej lehote, alebo ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia 

tomu, aby vozidlo mohlo byť riadne užívané ako vec bez vady,  má kupujúci nárok na odstúpenie od 

zmluvy alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o 

odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre 

väčší počet vád vec riadne užívať. 

 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

13.1. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je správcom osobných údajov Záujemcov/Kupujúcich podľa článku 4, bod 

7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
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osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „GDPR“). AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. sa zaväzuje 

spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

13.2. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo 

nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 

online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 

fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 

osoby.  

13.3. Pri registrácií sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zaregistrovanie záujemcu na 

internetovom portáli Online dražby (najmä meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, 

rodné číslo e-mail, telefónne číslo a iné). Účelom spracúvania osobných údajov je zapojenie sa 

záujemcov do obchodných verejných súťaží v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového 

vozidla, a to vo forme obchodnej verejnej súťaže, ktorá sa uskutočňuje formou elektronickej dražby 

prostredníctvom online dražobného systému.  

13.4. Záujemca o kúpu vozidla na Dražbe, ktorý je fyzickou osobou, je povinný pri registrácii oznámiť 

spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, 

dátum narodenia a rodné číslo, číslo občianskeho preukazu,  číslo telefónu a emailovú adresu. 

Následne po zaregistrovaní a pridelení prihlasovacieho mena a hesla, je záujemca povinný 

poskytnúť spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. kópiu/scan dokladu totožnosti (občiansky preukaz 

alebo cestovný pas), a to zaslaním spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. poštou, e-mailom alebo 

doručením osobne do sídla spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. Kópia dokladu totožnosti slúži 

spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. výlučne za účelom skutočnej  identifikácie Záujemcu a pre 

zmluvné účely. Bezodkladne po overení totožnosti Záujemcu, bude kópia/scan dokladu totožnosti 

Záujemcu zlikvidovaná skartovaním.  

13.5. Záujemca, ktorý sa chce registrovať na internetovom portáli Online dražby je pred registráciou 

v Dražbe (pred odoslaním registračného formuláru) povinný udeliť spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM 

s.r.o. súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a za účelom špecifikovaným 

v predchádzajúcich bodoch VOP, a to zaškrtnutím políčka „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ 

(ďalej len ako „Súhlas“), kde sa súčasne nachádza celý text súhlasu, ktorý Záujemca udeľuje 

spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. so spracovaním jeho osobných údajov. V Súhlase sú uvedené 

všetky náležitosti súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, ako rozsah a účel 

spracúvania osobných údajov, identifikačné údaje prevádzkovateľa ako aj zodpovednej osoby, doba 

platnosti súhlasu, ako aj všetky práva dotknutej osoby, ktoré jej vyplývajú z dôvodu poskytnutia 

Súhlasu. 

13.6. Záujemca nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou 

požiadavkou na registráciu Záujemcu na internetovom portáli Online dražby a bez poskytnutia 

Súhlasu nie je možné vykonať registráciu Záujemcu na internetovom portáli Online dražby. 

13.7. Záujemca môže, ale nemusí spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. udeliť súhlas na spracúvanie 

osobných údajov na účely Marketingu, a to zaškrtnutím políčka „Súhlas s použitím na marketingové 

účely“, kedy v uvedenom prípade marketingové účely zahŕňajú zasielanie marketingových 

emailov/správ a  reklamných informácií. Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na 
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marketingové účely je dobrovoľné a nie je podmienkou pre vykonanie registrácie Záujemcu na 

internetovom portáli Online dražby. 

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1. Vo veciach neupravovaných týmito VOP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a 

Občianskeho zákonníka. 

14.2. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo 

neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ich ostatných častí. 

14.3. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP sú prípustné a platia iba vtedy, ak sa o nich zmluvné strany 

výslovne písomne dohodli. 

14.4. Zaradením vozidla do dražby a/alebo podaním ponuky na kúpu vozidla na internetovom portáli 

účastník potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a zaväzuje sa pri účasti na elektronickej Dražbe 

nimi riadiť. Účastník vyhlasuje, že ustanovenia týchto VOP akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné 

a tieto sa zaväzuje dobrovoľne plniť. 

14.5. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny týchto VOP. Nové znenie VOP 

nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich uverejnenia na internetovom portáli, pokiaľ v novom 

znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. odporúča užívateľom 

internetového portálu pravidelne sa oboznamovať so znením VOP. V prípade, ak bude užívateľ 

pokračovať v užívaní internetového portálu, t. j. bude sa zúčastňovať Dražieb realizovaných 

prostredníctvom internetového portálu aj po účinnosti vykonaných zmien VOP, účasť v Dražbe sa 

bude považovať za súhlas s novým znením VOP. 

14.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2020. 


