Pokyny ku spoločnej dražbe vozidiel/verejnej obchodnej súťaži
1. Priebeh Dražby/Verejnej obchodnej súťaže
1.1 Dražobníkom sa rozumie obchodná spoločnosť Centrum aukcií, s. r. o., zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č.: 73891/L.
1.2 Dražbou sa rozumie verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva
alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri
ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred
určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí
najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu
dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo
urobené ani najnižšie podanie.
1.3 Podaním sa rozumie ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo
výške najnižšieho podania; ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené
najmenej o najnižšie prihodenie, ak nie je ďalej ustanovené inak; ponuka musí byť
urobená ústne a zdvihnutím čísla; podanie je úplné až ústnou ponukou
1.4 O termínoch konania každej Dražby/Verejnej obchodnej súťaže budú záujemcovia
informovaní
prostredníctvom
internetovej
stránky
spoločnosti
Centrum aukcií, s. r. o. www.centrumaukcii.sk. Dražba/Verejná obchodná súťaž sa
koná v priestoroch Polyfunkčného areálu so sídlom Fulianka 142, 082 12 Kapušany.
1.5 Aktuálny zoznam dražených/ponúkaných motorových vozidiel bude zverejnený na
internetovej stránke spoločnosti Centrum aukcií, s. r. o. www.centrumaukcii.sk a to
aspoň týždeň pred konaním Dražby/Verejnej obchodnej súťaže. Obhliadka
motorových vozidiel, zaradených do aktuálneho zoznamu ponúkaných motorových
vozidiel, bude záujemcom umožnená v priestoroch Polyfunkčného areálu so sídlom
Fulianka 142, 082 12 Kapušany, deň pred konaním Dražby/Verejnej obchodnej
súťaže a v deň konania Dražby/Verejnej obchodnej súťaže v čase uvedenom na
internetovej stránke. Každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť Dražby/Verejnej
obchodnej súťaže je povinný sa v deň konania Dražby/Verejnej obchodnej súťaže
v priestoroch kancelárie zaregistrovať. Dražba/Verejná obchodná súťaž sa koná bez
nutnosti zloženia dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je povinný na vyzvanie
dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju totožnosť, prípadne
oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby
1.6 Po zaregistrovaní bude účastníkovi Dražby/Verejnej obchodnej súťaže pridelené
dražobné (ďalej len „Dražiteľ“). Osoby odlišné od účastníkov Dražby nie sú
oprávnené dražiť, avšak ako verejnosť môžu byť prítomné na Dražbe/Verejnej
obchodnej súťaže. Všetci prítomní na Dražbe/ Verejnej obchodnej súťaži sú povinní
sa riadiť pokynmi licitátora a po neuposluchnutí výzvy na upustenie od rušivého
priebehu Dražby/ Verejnej obchodnej súťaže bude takáto prítomná osoba vyvedená
z dražobnej miestnosti.
1.7 Dražbu/Verejnú obchodnú súťaž riadi licitátor. Jednotlivé vozidlá budú ponúkané na
dražbu/kúpu podľa poradia uvedeného v zozname ponúkaných motorových vozidiel,
pričom takýto zoznam obdrží každý zaregistrovaný účastník spolu s prideleným
dražobným číslom.
1.8 Dražba sa otvára vyvolaním ceny najnižšieho podania licitátorom. Licitátor
Dražby/Verejnej obchodnej súťaže vždy pred uskutočnením každej výzvy ceny
najnižšieho podania /výzvy na podanie návrhu na uzatvorenie zmluvy na kúpu
motorového vozidla (ďalej len ako „Výzva“) zverejní jeho poradové číslo podľa

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. Zvýšenie ceny účastníkom
Dražby bude prebiehať zdvihnutím registračného čísla ku konkrétnej Výzve
Licitátora alebo vyslovením iného návrhu a zdvihnutím registračného čísla.
1.9 Výzva s najvyššou ponukou /najvyššia kúpna cena ponúknutá účastníkom Dražby
bude Licitátorom trikrát nahlas vyhlásená spôsobom „po prvé, po druhé, po tretie“ a
pokiaľ iný účastník Dražby neurobí podanie s vyššou ponukou /neponúkne vyššiu
kúpnu cenu, Licitátor ihneď po treťom vyhlásení najvyššej ponuky udelí účastníkovi
Dražby, ktorý urobil najvyššie podanie/ponúkol najvyššiu kúpnu cenu príklep a
označí ho za Vydražiteľa vo vzťahu k príslušnému motorovému vozidlu (Vydražiteľ).
1.10
Po skončení Dražby/Verejnej obchodnej súťaže je Vydražiteľ/Kupujúci
povinný okamžite uhradiť na mieste sumu 200 Eur (poplatok súvisiaci s odovzdaním
predmetu Dražby/Verejnej obchodnej súťaže vo výške 150 Eur s DPH a poplatok
súvisiaci s odhlásením predmetu Dražby/Verejnej obchodnej súťaže z Evidencie
vozidiel vo výške 50 Eur s DPH). Po zaplatení vyššie uvedenej sumy obdrží
Vydražiteľ/Kupujúci príjmový doklad.
1.11
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 Eur, hneď po udelení príklepu. Ak je cena
dosiahnutá vydražením vyššia ako 3 300 Eur je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s
navrhovateľom dražby nedohodli inak. Rovnaké podmienky platia pre Kupujúceho
pri Verejnej obchodnej súťaži. Vydražiteľ/Kupujúci berie na vedomie, že kupuje
ojazdené motorové vozidlo.
1.12
Prevzatie vozidla je možné po úplnom zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením/kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov a to ihneď po skončení
dražby alebo po vzájomnej dohode.
1.13
Pre vydražiteľov/kupujúcich bude zabezpečený zápis zmeny údajov v Evidencii
motorových vozidiel a v Technickom preukaze príslušného motorového vozidla
(odhlásenie motorového vozidla) a po vykonaní týchto zmien bude doručený
Technický preukaz Vydražiteľovi/Kupujúcemu poštou alebo si ho
Vydražiteľ/Kupujúci môže vyzdvihnúť osobne po vzájomnej dohode.
1. Osobné údaje
2.1 Pri spracúvaní osobných údajov záujemcov o dražbu, klientov ako aj dotknutých osôb
postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Záujemcovia súhlasia so spracovaním osobných údajov. Zodpovednou osobou spoločnosti
Centrum aukcií, s. r. o. je JUDr. Barbora Tomanová, e-mail: info@centrumaukcii.sk.
2.2 Pri registrácií sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zaregistrovanie
záujemcu do Dražby/Verejnej obchodnej súťaže a následne v prípade
vydražiteľov/kupujúcich pre spísanie zápisníc o spoločnej dražbe/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 dražieb a 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 práva povinností vyplývajúcich z prípadného
zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a spoločnosťou Centrum aukcií, s. r. o.
2.3 Záujemca o účasť na Dražbe/Verejnej obchodnej súťaže v prípade, že je fyzickou
osobou, je povinný pri registrácii oznámiť spoločnosti Centrum aukcií, s. r. o. svoje
meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo občianskeho
preukazu, číslo telefónu.
2.4 Záujemca o účasť na Dražbe/Verejnej obchodnej súťaže v prípade, že je právnickou
osobou je povinný pri registrácii oznámiť spoločnosti Centrum aukcií, s. r. o. svoje
obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a preukázať sa
aktuálnym Výpisom z obchodného registra nie je straším ako 3 mesiace ku dňu konania
Dražby/Verejnej obchodnej súťaže.
2.5 Záujemca o účasť na Dražbe/Verejnej obchodnej súťaže v prípade, že je SZČO, je
povinný pri registrácii oznámiť spoločnosti Centrum aukcií, s. r. o. svoje obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo telefónu a preukázať sa aktuálnym výpisom
z príslušného registra nie je starším ako 3 mesiace ku dňu konania Dražby/Verejnej
obchodnej súťaže.
2.6 Spoločnosť Centrum aukcií, s. r. o. chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere.
2.7 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na kontaktný
e-mail zodpovednej osoby spoločnosti Centrum aukcií, s. r. o. žiadať o prístup k svojim
osobným údajom, o opravu, vymazanie.
2.8 Všetky osoby, ktoré poskytli svoje osobné údaje dražobníkovi ich poskytli dobrovoľne
a súhlasia s ich spracovaním. Osobné údaje budú poskytnuté aj osobám, ktoré sa
podieľajú na spolupráci s dražobnou spoločnosťou pri realizácii dražieb. Osoby, ktorých
osobné údaje sa takto spracúvajú s tým súhlasia.
Priebeh Dražby sa riadi zákonom 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 a ostatnými právnymi predpismi SR.

