
Kúpna zmluva 

uzavretá medzi 

Predávajúcim: 

Meno a priezvisko (obchodné meno):  .....................................................  

Bydlisko (sídlo):  ................................................  

Dátum narodenia (IČO):  ................................................  

Číslo obč. preukazu (DIČ, IČ DPH):  ...........................................................  

Tel. číslo:  ................................................  

E-mail:  ................................................  

zastúpeným na základe plnej moci spoločnosťou: 

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

Triblavinská 3191/24, 900 25 Chorvátsky Grob 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 60558/B 

IČO: 44 951 621 

DIČ: 2022906336 

IČ DPH: SK2022906336 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2926908513/1100, IBAN: SK95 1100 0000 0029 2690 8513 

a 

Kupujúcim: 

Meno a priezvisko (obchodné meno):  .....................................................  

Bydlisko (sídlo):  ................................................  

Dátum narodenia (IČO):  ................................................  

Číslo obč. preukazu (DIČ, IČ DPH):  ...........................................................  

Tel. číslo:  ................................................  

E-mail:  ................................................  

I.  

Úvodné ustanovenia 

1. Táto kúpna zmluva je uzatváraná na vozidlo, ktoré bolo vydražené prostredníctvom online dražobného 

systému na internetovom portáli AUKČNÉHO CENTRA, s.r.o. v súlade s verejnými obchodnými podmienkami 

online dražby spol. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. (ďalej aj VOP). 

2. Dražba je obchodná verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka, o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového vozidla. 

3. Predávajúci je užívateľ internetového portálu spol. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. , ktorý má záujem predať 

vozidlo v Dražbe. 

4. Kupujúci je užívateľ internetového portálu spol. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o., ktorý má záujem kúpiť vozidlo v 

Dražbe. 

5. 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. 



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

Dražbe. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. je oprávnené podľa svojho uváženia stanoviť vyvolávaciu cenu aj na 

hodnotu nižšiu ako je minimálna predajná cena. 

7. Cena dosiahnutá vydražením vozidla je hodnota najvyššieho podania dosiahnutá v Dražbe niektorým z 

účastníkov. 

8. 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. 

II.  
Predmet kúpy 

Značka a typ vozidla:  ................................................  

Druh vozidla:  ................................................  

Farba:  ................................................  

Číslo karosérie (VIN):  ................................................  

EČ:  ................................................  

Dátum prvej evidencie podľa TP:  ......................................................  

Stav odometra:  ................................................  

Zvláštne označenie vozidla:  ................................................  

Odovzdané doklady:  ................................................  

Iné záznamy:  ................................................  

III.  
Kúpna cena, splatnosť 

1. Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene:  ..................................  EUR (slovom: 

 .................................................  EUR). Kúpna cena bola stanovená prostredníctvom online Dražby na 

internetovom dražobnom portáli spol. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o.. Kúpna cena (Skutočná predajná cena) môže 

byť odlišná od ceny dosiahnutej vydražením iba na základe dohody zmluvných strán. 

2. V súlade s VOP: 

- Kupujúci uhradil kúpnu cenu pred podpisom tejto zmluvy v prospech účtu AUKČNÉHO CENTRA, s.r.o. 

- Predávajúcemu vzniká nárok na úhradu kúpnej ceny zo strany AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. poníženej o 
odmenu (čl. 9.1. VOP) až po prepise vozidla na Kupujúceho (čl. 10.5. VOP) a doručení kópie technického 
preukazu osvedčujúcej vykonanie tohto úkonu. 

- AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu/dodávateľovi kúpnu cenu za vozidlo 
(skutočnú predajnú cenu čl. 1.8. tejto zmluvy) poníženú o odmenu (čl. 9.1. VOP) najneskôr do 5 dní od 
prepisu vozidla na Kupujúceho (čl. 10.5. VOP) a doručení kópie technického preukazu osvedčujúcej 
vykonanie tohto úkonu. 

3. Kupujúci si je vedomý toho, že kúpna cena zodpovedá stavu, veku a opotrebeniu predávaného vozidla. 

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. 

IV.  
Predmet zmluvy 

1 . Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k nemu, a 

kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a predmet kúpy prevziať. 

2 . Predávajúci a AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. zhodne vyhlasujú, že AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. je oprávnené na 

základe mandátnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim predať predmet kúpy formou Dražby a uzavrieť túto 

kúpnu zmluvu menom predávajúceho. Predávajúci splnomocnil AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. na všetky úkony 

súvisiace s predajom vozidla. 



V.  
Dodanie tovaru, doklady vzťahujúce sa k predmetu kúpy 

1. Predávajúci splní povinnosť dodať predmet kúpy tým, že umožní kupujúcemu nakladať s predmetom kúpy v 
mieste, kde má AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o.. svoju prevádzku určenú k predaju (dražbe) vozidiel alebo na inom 
mieste určenom AUKČNÝM CENTROM, s.r.o. 

2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu 
kúpy. Všetky doklady sú kupujúcemu k dispozícii v deň podpisu tejto zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že si pred 
podpisom zmluvy všetky doklady k vozidlu skontroloval. 

3. Prepis vozidla zabezpečuje predávajúci sám alebo prostredníctvom AUKČNÉHO CENTRA, s.r.o. Kupujúci je 
povinný za týmto účelom najneskôr v deň prevzatia vozidla odovzdať AUKČNÉMU CENTRU, s.r.o.: 
a) plnú moc na prepis vozidla predávajúcim, a to s úradne overeným podpisom, 
b) platné potvrdenie o Povinnom zmluvnom poistení (PZP) na predmet kúpy 
c) úhradu Správneho poplatku za prepis vozidla v zmysle platného zákona 

 
 

VI.  
Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody na tovare 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy prevzatím vozidla. 

2. Kupujúci má právo na prevzatie vozidla po úhrade kúpnej ceny (pripísanie v prospech účtu AUKČNÉHO CENTRA, 

s.r.o.), poplatku za vydraženie vozidla a po podpise kúpnej zmluvy. 

3. Nebezpečenstvo škody na predmetu kúpy, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu 

kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme predmet kúpy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí 

včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom kúpy a kupujúci poruší zmluvu tým, že ho 

neprevezme. 

VII.  
Vyhlásenia zmluvných strán, vady tovaru, nároky z vád tovaru 

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. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že: 

a)   je vlastníkom predmetu kúpy alebo je so súhlasom vlastníka oprávnený s ním nakladať, 

b) predmet kúpy nie je v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare zaťažený právom tretej osoby, 

ktoré by bolo podľa právneho poriadku účinné voči kupujúcemu, a ktoré by obmedzovalo voľnú 

dispozíciu s tovarom a jeho riadne užívanie kupujúcim. 

c) predmet kúpy nie je odcudzený, v pátraní a nemá pozmeňované identifikačné znaky, najmä VIN číslo 

3. Kupujúci vyhlasuje, že: 

a) si je vedomý, že kupuje ojazdené vozidlo a teda použitú vec, 

b) sa riadne oboznámil s predmetom kúpy, jeho vlastnosťami, technickým a právnym stavom, vrátane 

technickej dokumentácie a všetkých dokladov potrebných na užívanie a prevádzku vozidla v prevádzke 

na pozemných komunikáciách, 

c) si skontroloval, že výrobné číslo karosérie (VIN), typ motora a všetka výbava vozidla zodpovedá tomu, čo 

je uvedené v technickom preukaze, v zmluve, v popise vozidla na internetovom portáli AUKČNÉHO 

CENTRA, s.r.o. a/alebo v protokole o technickom stave alebo inom obdobnom doklade, 

d) si skontroloval funkčnosť jednotlivých častí vozidla, ovládacích prvkov a prvkov výbavy vozidla, 

e) bol predávajúcim oboznámený s obsluhou vozidla, so spôsobom jeho použitia a potrebnou údržbou, 

f) si skontroloval stav odometra vozidla a tento nie je v rozpore s deklarovaným stavom. 



4. Kupujúci berie na vedomie, že vozidlo alebo jeho časti mohli byť v minulosti lakované alebo opravované v 

dôsledku vonkajšieho poškodenia. 

5. Predávajúci alebo AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. overuje stav odometra v zákonom zriadenom Registri 

prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej tiež RPZV), v ktorom sú vedené záznamy o hodnotách počítadla 

celkovej prejdenej vzdialenosti (odometer) alebo iným vhodným spôsobom. Údaje z RPZV sú kupujúcemu 

dostupné formou výpisu (ďalej tiež ODO-Pass). Predávajúci nezodpovedá za chyby alebo nedostatky informácií 

obsiahnutých v RPZV. 

6. Predávajúci neposkytuje na predmet kúpy záruku za akosť a nezodpovedá za vady vzniknuté používaním alebo 

opotrebením predmetu kúpy. 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. 

7. 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 tovar k obhliadke na miesto, 

kde má predávajúci bydlisko alebo sídlo alebo na iné vhodné miesto dohodnuté zmluvnými stranami. 

8. 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 tovar mohol byť 

riadne užívaný ako tovar 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. 

9. Pokiaľ je z povahy zmluvného vzťahu zrejmé, že ide o spotrebiteľskú zmluvu podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za dodržiavanie príslušných právnych predpisov (zákona č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník). 

 

VIII.  
Záverečné ustanovenia 

1. Kupujúci vyhlasuje, že obdržal a bol riadne a v plnom rozsahu oboznámený so Všeobecnými obchodnými 

podmienkami obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového 

vozidla (ďalej tiež „Všeobecné obchodné podmienky dražby“), ktorými sa riadia právne vzťahy neupravené v 

tejto zmluve. V prípade rozporu ustanovení tejto kúpnej zmluvy s ustanoveniami VOP platí, že ustanovenia 

tejto zmluvy majú pred VOP prednosť. 

2. Zmluva môže byť menená len písomnou formou (očíslovanými dodatkami). 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu a je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží 

kupujúci, jeden predávajúci a jeden AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 

ktorý nebol urobený v tiesni a ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 

neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

 

  

 

 

 

 

 

  
za predávajúceho 

V Bratislave dňa  .....................  V Bratislave, dňa  ...............................  

za kupujúceho 


