VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
DRAŽBY – VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE O NAJVHODNEJŠÍ NÁVRH NA
UZATVORENIE ZMLUVY NA KÚPU MOTOROVÉHO VOZIDLA
platné od 25.5.2018
(ďalej len ako „Obchodná verejná súťaž“)

1.

Úvodné ustanovenia

1.1.

Obchodná spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., IČO: 44 951 621, so sídlom: Triblavinská 3191, 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.“ alebo „Dražobník“) zverejnením týchto Všeobecných obchodných
podmienok verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu
motorového vozidla (ďalej iba „Všeobecné obchodné podmienky Dražby“) vyhlasuje týmto v zmysle
ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Obchodný
zákonník“) verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového
vozidla.
Predmetom zmluvy bude kúpa motorového vozidla zaradeného do Dražby a uverejneného
v aktuálnom zozname ponúkaných motorových vozidiel za najvyššiu kúpnu cenu navrhnutú
Dražiteľom.
Verejná obchodná súťaž sa uskutoční formou dražby (ďalej aj ako „Dražba“). Dražba bude riadená
prostredníctvom osoby poverenej spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. (ďalej len ako „Licitátor“).

1.2.

1.3.

2.

Priebeh dražby

2.1.

Jednotlivé Dražby sa budú konať v termínoch podľa harmonogramu Dražieb zverejnených/ého na
webovej stránke spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. www.aukcnecentrum.sk, v priestoroch
spoločnosti Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob. Aktuálny zoznam ponúkaných motorových
vozidiel bude zverejnený na webovej stránke spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
www.aukcnecentrum.sk, vždy najmenej jeden (1) deň pred konaním Dražby. Jednotlivé Dražby budú
prebiehať podľa harmonogramu a v časoch uverejnených na www.aukcnecentrum.sk. Obhliadka
motorových vozidiel, zaradených do aktuálneho zoznamu ponúkaných motorových vozidiel, bude
záujemcom umožnená v priestoroch AUKČNÉHO CENTRA s.r.o., vždy jeden (1) deň pred Dražbou
v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. a v deň Dražby v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Registrácia záujemcov o Dražbu (fyzických osôb, SZČO, právnických osôb) prebehne osobne
v priestoroch AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob, a to jeden (1) deň
pred Dražbou alebo v deň konania Dražby.
Každému záujemcovi o účasť na Dražbe bude po zaregistrovaní pridelené dražobné číslo, na základe
ktorého bude považovaný za účastníka Dražby (ďalej len „Dražiteľa“). Osoby odlišné od účastníkov
Dražby nie sú oprávnené v Dražbe dražiť.
Účastníkom Dražby budú motorové vozidlá ponúkané na kúpu podľa poradia uvedeného v aktuálnom
zozname ponúkaných motorových vozidiel.
Licitátor Dražby vždy pred uskutočnením každej výzvy na podanie návrhu na uzatvorenie zmluvy na
kúpu motorového vozidla (ďalej len ako „Výzva“) zverejní jeho poradové číslo podľa aktuálneho
zoznamu ponúkaných motorových vozidiel, typ motorového vozidla, jeho vyvolávaciu cenu a čiastku,
o ktorú sa bude kúpna cena motorového vozidla každým podaním vykonaným Dražiteľom Dražby
zvyšovať. Licitátor Dražby je oprávnený meniť túto čiastku počas priebehu licitácie (ďalej „Licitácia“),
a to po predchádzajúcom oznámení.
Licitáciou sa rozumie proces, keď účastníci Dražby podávajú návrhy na uzatvorenie zmluvy na kúpu
motorového vozidla zdvihnutím dražobného čísla ihneď po uskutočnení Výzvy. Podaním návrhu sú
účastníci Dražby viazaní. Zvýšenie ceny účastníkom Dražby bude prebiehať zdvihnutím registračného
čísla ku konkrétnej Výzve Licitátora alebo vyslovením iného návrhu a zdvihnutím registračného čísla.
Za najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového vozidla bude považovaný návrh
toho účastníka Dražby, ktorý v rámci Licitácie ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Najvyššia kúpna cena ponúknutá účastníkom Dražby bude Licitátorom trikrát nahlas vyhlásená
spôsobom „po prvé, po druhé, po tretie“ a pokiaľ iný účastník Dražby neponúkne vyššiu kúpnu cenu,
Licitátor ihneď po treťom vyhlásení najvyššej ponuky udelí účastníkovi Dražby, ktorý ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu príklep a označí ho za víťazného účastníka Dražby vo vzťahu k príslušnému motorovému
vozidlu (Vydražiteľ). Vozidlo, ktoré dosiahlo min. požadovanú cenu bude Licitátorom označené ako
„predané vozidlo“, vozidlo, ktoré nedosiahlo min. požadovanú cenu bude Licitátorom označené ako
„vozidlo predané s výhradou“.
Po skončení Licitácie na každé jednotlivé motorové vozidlo je Vydražiteľ povinný okamžite po udelení
príklepu Licitátorom zložiť na mieste v hotovosti nevratnú (s výnimkou prípadu, kedy bude AUKČNÝM
CENTROM s.r.o. rozhodnuté, že nedojde k uzavretiu kúpnej zmluvy – čl. 3.4. týchto Všeobecných
obchodných podmienok Dražby) časť kúpnej ceny vozidla (ďalej „Kaucia“) vo výške 400,- EUR.
V prípade, že Vydražiteľ vyššie uvedenú Kauciu neuhradí, považuje sa toto za zmarenie Dražby
príslušného motorového vozidla a Licitátor má právo tohto Vydražiteľa vylúčiť z ďalšej účasti na
Dražbe. Po zaplatení Kaucie obdrží Vydražiteľ príjmový doklad osvedčujúci zloženie Kaucie.

3.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy na príslušné motorové vozidlo s Vydražiteľom

3.1.

Vydražiteľovi bude okamihom uhradenia Kaucie podľa bodu 2.9. príslušné motorové vozidlo
vyhradené/rezervované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. najneskôr do piatich (5) pracovných dní po skončení Dražby
rozhodne o uzatvorení kúpnej zmluvy na príslušné motorové vozidlo s Vydražiteľom.
Pokiaľ bude AUKČNÝM CENTROM s.r.o. rozhodnuté, že dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy
s Vydražiteľom, tento je povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou príslušného motorového vozidla
a zaplatenou Kauciou (v hotovosti alebo na bankový účet spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.)
a poplatok za prípravu a odovzdanie predmetu dražby vo výške 200,- EUR (v hotovosti), a to najneskôr
do troch (3) pracovných dní od udelenia príklepu alebo odo dňa oznámenia rozhodnutia o uzavretí
kúpnej zmluvy na príslušné motorové vozidlo. Poplatky zaplatí Vydražiteľ Dražobníkovi alebo subjektu,
ktorý túto činnosť pre Dražobníka zabezpečuje. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a Vydražiteľom,
ktorej predmetom bude kúpa príslušného motorového vozidla (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) bude
podpísaná v priestoroch spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky
Grob najneskôr pred odovzdaním vozidla. Vydražiteľ berie na vedomie, že kupuje ojazdené motorové
vozidlo.
Pokiaľ bude AUKČNÝM CENTROM s.r.o. rozhodnuté, že nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy
s Vydražiteľom, Vydražiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej Kaucie, ktorú si Vydražiteľ
prevezme v priestoroch spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky
Grob alebo mu bude zaslaná prevodom na účet, ktorý Vydražiteľ písomne oznámi AUKČNÉMU CENTRU
s.r.o.
V prípade, ak Vydražiteľ nedoplatí rozdiel medzi kúpnou cenou príslušného motorového vozidla
a zaplatenou Kauciou v lehote stanovenej v bode 3.3. (s výnimkou prípadu, kedy bude AUKČNÝM
CENTROM s.r.o. rozhodnuté, že nedojde k uzavretiu kúpnej zmluvy – čl. 3.4. týchto Všeobecných
obchodných podmienok Dražby) zaplatená Kaucia prepadá v prospech spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o.
V prípade, že Vydražiteľ síce zaplatí rozdiel medzi kúpnou cenou príslušného motorového vozidla
a zaplatenou Kauciou, ale neprevezme si uvedené vozidlo v lehote do troch (3) pracovných dní odo
dňa zaplatenia rozdielu v kúpnej cene, je spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oprávnená účtovať
Vydražiteľovi parkovné za vozidlo vo výške 7,00 EUR za každý začatý deň.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. zabezpečí do šesťdesiat (60) dní odo dňa prevzatia príslušného
motorového vozidla Vydražiteľom zápis zmeny údajov v Evidencii motorových vozidiel a v Technickom
preukaze príslušného motorového vozidla (odhlásenie motorového vozidla). Po zaregistrovaní zmeny
údajov v Evidencii motorových vozidiel a v Technickom preukaze doručí spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o. Technický preukaz Vydražiteľovi poštou alebo si ho Vydražiteľ môže vyzdvihnúť osobne
v prevádzke spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
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4.

Osobné údaje/Registrácia

4.12.

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 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.
Zodpovednou osobou spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je pán Radomír Bachar, e-mail:
bachar@aukcnecentrum.sk, tel. č.: 0948/837 111.
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.
Pri registrácií sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zaregistrovanie záujemcu do dražby
a následne v prípade vydražiteľov pre uzatvorenie kúpnych zmlúv (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 dražby ako aj výkon práv
a povinností vyplývajúcich z prípadného zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a spoločnosťou AUKČNÉ
CENTRUM s.r.o. Účelom spracúvania osobných údajov je ďalej vedenie evidencie záujemcov/kupujúcich v
databáze spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. a ďalším účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie
marketingových e-mailov/správ a iných reklamných informácií.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. prehlasuje, že ako správca osobných údajov záujemcov/kupujúcich
spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o
ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda bude osobné údaje spracovávať len na základe
platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti
či udeleného súhlasu a umožní záujemcom/kupujúcim a bude ich podporovať v uplatňovaní a plnení práv
podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.
Záujemca o účasť na Dražbe v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný pri registrácii oznámiť spoločnosti
AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo
účtu, číslo telefónu a emailovú adresu.
Záujemca o účasť na Dražbe v prípade, že je právnickou osobou je povinný pri registrácii oznámiť
spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu
a emailovú adresu.
Záujemca o účasť na Dražbe v prípade, že je SZČO, je povinný pri registrácii oznámiť spoločnosti AUKČNÉ
CENTRUM s.r.o. svoje obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. spracúva osobné údaje na marketingové účely záujemcov/kupujúcich
v prípade, ak ide o klientov spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. na základe oprávneného záujmu, pretože
odôvodnene predpokladá, že klientov novinky spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. zaujímajú, a to po dobu
desať (10) rokov od udelenia súhlasu. V prípade, ak nejde o klientov spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.,
zasiela spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. newslettery, iba na základe súhlasu a iba po dobu desať (10)
rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môže záujemca/kupujúci tento súhlas odvolať zaslaním
písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., alebo zaslaním na e-mail
zodpovednej osoby, alebo osobne v sídle spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o..
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. prijala a
udržuje všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu,
poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na kontaktný e-mail zodpovednej
osoby u spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, namietať spracúvanie svojich osobných
údajov, na prenosnosť osobných údajov, podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných
údajov SR podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Slovenskej republiky.
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Záverečné ustanovenia
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Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. si v zmysle ustanovenia § 283 Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky
Dražby jednostranne meniť alebo Dražbu zrušiť.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky Dražby budú uverejnené v mieste konania Dražby a pri
registrácii odovzdané záujemcovi o účasť v Dražbe.

