
MANDÁTNA ZMLUVA 
 

uzavretá v zmysle § 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 

medzi 

 

 

Mandatár: 

 
AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. 

Triblavinská 3191, 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 
 

Mandant: 

 

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 mandátna zmluva je uzatváraná na vozidlo (predmet zmluvy), ktoré bolo vydražené 

prostredníctvom online Dražby na internetovom portáli Mandatára v súlade s verejnými 
obchodnými podmienkami online dražby Mandatára (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. Mandant je užívateľ internetového portálu Mandatára, ktorý  má záujem predať vozidlo v Dražbe. 
4. Kupujúci je užívateľ internetového portálu Mandatára, ktorý má záujem kúpiť vozidlo v Dražbe. 
5. Minimálnou požadovanou cenou sa rozumie najnižšia možná cena stanovená Mandantom vo 

formulári na zaradenie vozidla do Dražby, za ktorú je Mandatár oprávnený vozidlo menom 
Mandanta bez ďalšieho predať. 

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

7. Skutočnou predajnou cenou sa rozumie cena, za ktorú bude vozidlo skutočne predané, 
pričom z tejto predajnej ceny sa vypočítava odmena Mandatára. 

8. Zľava je suma, o ktorú je Mandatár oprávnený so súhlasom Mandanta zaslaného emailom znížiť 
cenu dosiahnutú vydražením vozidla.  

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve pre Mandanta na jeho účet 

zariadi za odplatu predaj vozidla uvedeného v tomto článku uskutočnením právnych úkonov 
alebo inej činnosti v mene mandanta, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu podľa čl. 



III tejto zmluvy. Kúpna zmluva na predaj vozidla bude uzatváraná priamo medzi vlastníkom 
vozidla – Mandantom a Kupujúcim. 

2. Pokiaľ z povahy vzťahu medzi Mandantom a Kupujúcim vyplýva, že sa jedná o spotrebiteľský 
vzťah, kúpna zmluva bude spotrebiteľskou zmluvou v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka a Mandant 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). 

3. Popis vozidla: 
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: ………………..………………………… 
 
Cena: 
Minimálna požadovaná cena (€): ………………..………………………… 

 
II. 

Odmena mandatára, úhrada nákladov 
 
1. Mandatár má v rámci zmluvného vzťahu s Mandantom 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. 
2. Nárok na zaplatenie odmeny Mandatára za predaj vozidla vzniká v okamihu, kedy vzniká 

Mandantovi nárok na úhradu skutočnej predajnej ceny za vozidlo po splnení nasledovných 
podmienok:  

− podpis kúpnej zmluvy s Kupujúcim,  

− odovzdanie vozidla Kupujúcemu, 

− odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel na Kupujúceho  
3. Odmenu za predaj vozidla je Mandatár oprávnený započítať voči zaplateniu skutočnej predajnej 

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

vozidla) znáša Mandatár.  
5. V prípade, ak sa Mandant s Mandatárom dohodne, že odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel 

bude zabezpečovať Mandatár, vzniká Mandatárovi nárok na úhradu nákladov na odhlásenie 
vozidla v evidencii vozidiel vo výške 109,- € bez DPH. Náklady na odhlásenie vozidla v uvedenej 
výške je Mandatár oprávnený započítať voči zaplateniu skutočnej predajnej ceny. 

 

IV. 
Platnosť zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Za prvý deň platnosti zmluvy sa pre účely zmluvy 

považuje deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 



V. 
Plná moc 

 
1. V súlade s touto zmluvou Mandant týmto splnomocňuje Mandatára ku všetkým právnym 

úkonom, ktoré súvisia so zariadením danej obchodnej záležitosti, ktorou je predaj vozidla 
v mene Mandanta podľa tejto zmluvy a  VOP. 

2. Splnomocnenie podľa bodu 1 tohto článku sa vzťahuje aj na zamestnancov Mandatára a osoby 
ním splnomocnené. 

3. Mandatár túto plnú moc prijíma. 
 

VI. 
Práva a povinnosti Mandatára 

 
1. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti podľa tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, tak aby došlo k jej zariadení v čo najkratšej dobe a za čo najvýhodnejších 
podmienok pre mandanta.   

2. Mandatár je povinný odovzdať mandantovi jedno vyhotovenie kúpnej zmluvy dojednanej 
s kupujúcim.  

3. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť mandanta na zrejmú nevhodnosť jeho 
pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že mandant aj napriek 
upozorneniam mandatára na splnení pokynov trvá, nezodpovedá mandatár za škodu, ktorá 
takto vznikla. 

4. Ak dôjde k predaju vozidla, mandatár je povinný o tom informovať mandanta telefonicky 
a/alebo e-mailom najneskôr do 3 dní od predaja vozidla.  

5. Mandatár je povinný uhradiť mandantovi kúpnu cenu za vozidlo (skutočnú predajnú cenu) 
poníženú o odmenu (čl. 3) najneskôr do 5 dní od odhlásenia vozidla na Kupujúceho a doručení 
kópie technického preukazu osvedčujúcej vykonanie tohto úkonu.  

6. Pokiaľ sa predaj vozidla neuskutoční, dôjde k platnému ukončeniu tejto zmluvy a mandant 
uhradí všetky svoje záväzky voči mandatárovi a splní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 
mandatár je povinný vrátiť mandantovi vozidlo a všetky prevzaté veci v súlade s čl. VII ods. 6 
tejto zmluvy. 

čl. VII. 
Práva a povinnosti mandanta 

 
1. Mandant je povinný odovzdať mandatárovi včas veci a informácie nutné k zariadeniu vyššie 

uvedenej záležitosti, najmä všetky doklady potrebné k predaju vozidla.  
2. Mandant vyhlasuje, že: 

− je vlastníkom vozidla alebo je so súhlasom vlastníka  oprávnený s ním nakladať jeho 
oprávnenie nakladať s vozidlom nie je ničím obmedzené 

− vozidlo 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 vozidlom a jeho riadne užívanie kupujúcim, 

− tretia osoba nevymáha voči mandantovi zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči 
predávajúcemu také správne, súdne, exekučné alebo iné konanie, ktorých predmetom je 
vozidlo a v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k akémukoľvek zásahu do vlastníckeho práva 
budúceho nadobúdateľa k vozidlu, 

− nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, ktoré sú pre neho záväzné, aby 
takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť výkon vlastníckeho práva budúceho 
nadobúdateľa k vozidlu, 

− vozidlo nie je odcudzené, v pátraní a nemá pozmeňované identifikačné znaky, najmä VIN 
číslo 



− bol oboznámený s kúpnou zmluvou, ktorú mandatár v prípade predaja vozidla uzatvorí 
menom mandanta s kupujúcim (vzor Kúpnej zmluvy je uverejnený na internetovom portáli 
Mandatára). 

3. Mandant je povinný pravdivo uvádzať všetky požadované údaje o technických parametroch 
vozidla, jeho poškodeniach a vadách, stave tachometra a skutočnosti, či vozidlo bolo havarované 
a pravdivo popísať rozsah poškodenia vozidla pri havárii. 

4. Mandant je povinný priložiť kópiu veľkého technického preukazu, Mandant zodpovedá   za 
všetky uvedené údaje,  skutočnosti o sebe, či vozidle.  

5. Mandant je povinný zabezpečiť odhlásenie vozidla najneskôr do 15 dní od podpisu kúpnej 
zmluvy a odovzdania vozidla Kupujúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že odhlásenie 
vozidla zabezpečí mandatár. Pokiaľ bude odhlásenie vozidla zabezpečovať mandatár, mandant 
odovzdá Mandatárovi podpísanú a úradne overenú plnú moc na odhlásenie vozidla najneskôr do 
1 dňa od podpisu tejto zmluvy. 

6. Ak dôjde zo strany Kupujúceho k oprávnenému neprevzatiu vozidla, Mandatár vyzve Mandanta 
na prevzatie vozidla. Mandant je povinný si vozidlo prevziať najneskôr v lehote 7 dní od 
doručenia výzvy na prevzatie vozidla (formou emailu), po márnom uplynutí tejto lehoty je 
Mandatár oprávnený účtovať Mandantovi skladné vo výške 2,- € za každý začatý deň skladovania 
vozidla. 

7. Ďalšie povinnosti Mandanta sú upravené vo VOP. 

 

VIII. 
Retenčné právo 

 
1. Na zabezpečenie peňažných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na 

základe zmluvy alebo zákona, má mandatár voči mandantovi retenčné (zádržné) právo 
k predmetnému vozidlu prevzatým alebo získaným veciam (peniazom) do doby, než budú tieto 
záväzky mandanta riadne vysporiadané. 

IX. 
Zodpovednosť za vady a zmluvná pokuta 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár nezodpovedá voči kupujúcemu za vady a deklarované 

vlastnosti vozidla a nie je subjektom, voči ktorému by bolo možné uplatňovať nároky zo 
zodpovednosti za vady. Akékoľvek nároky z vád uplatňuje kupujúci priamo voči mandantovi 
a mandant nesie plnú zodpovednosť za vozidlo, ktoré do Dražby prihlásil. 

2. Práva zo zodpovednosti mandanta za vady vozidla je kupujúci oprávnený uplatniť formou 
reklamácie priamo u mandanta, v mieste jeho bydliska alebo sídla.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ dôjde zo strany mandanta k porušeniu povinností 
uvedených v čl. VII tejto zmluvy a v dôsledku tohto porušenia dôjde zo strany kupujúceho 
k odmietnutiu prevziať vozidlo alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, má Mandatár nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty rovnajúcej sa výške odmeny za predaj vozidla a výške poplatku za 
vydraženie vozidla. Táto zmluvná pokuta vzniká a je splatná okamihom, kedy Kupujúci 
oprávnene odmietol prevziať vozidlo alebo odstúpil od kúpnej zmluvy.  

 

X 
Zánik zmluvy 

 
1. Táto zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán 
b) predajom vozidla (tzn. podpis kúpnej zmluvy, odovzdanie vozidla) a zaplatením kúpnej ceny 

mandantovi 
c) v prípade neprevzatia vozidla zo strany kupujúceho, a to okamihom vrátenia vozidla 

mandantovi 



XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov dohodli, že sa táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce, ktoré nie sú 
v zmluve výslovne upravené, budú riadiť Obchodným zákonníkom. V prípade rozporu ustanovení 
tejto Mandátnej zmluvy s ustanoveniami VOP platí, že táto zmluva má prednosť. 

2. Mandant je oboznámený so skutočnosťou, že mandatár spracúva jeho osobné údaje, ktoré sú 
uvedené v tejto zmluve alebo poskytnuté mandatárom v súvislosti s touto zmluvou pre účely 
plnenia práv, povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov je právnym základov plnenie zmluvy. Osobné údaje, ktoré boli odovzdané 
a/alebo oznámené mandatárovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska alebo 
korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum 
narodenia, kópia dokladov občianskeho a vodičského preukazu boli poskytnuté pre 
automatizované spracúvanie v databáze mandatára na účely plnenia zmluvy, vedenia evidencie 
uskutočnených obchodov a s tým súvisiacich práv a povinností ako aj uplatňovaných nárokov, 
poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s poistením. Mandant súhlasí s vyhotovením kópie 
občianskeho preukazu za účelom zmien v evidencii vozidiel. Pre účely plnenia zmluvy je 
mandatár oprávnený spracúvať osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s mandantom, 
a to najmenej do času uplynutia 3 rokov odo dňa podpísania tejto zmluvy. Mandant týmto 
dobrovoľne a slobodne udeľuje/*neudeľuje mandatárovi súhlas so spracúvaním jeho osobných 
údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo pre automatizované 
spracúvanie údajov v rámci databázy mandatára na účely priameho marketingu a prieskumu 
verejnej mienky na čas kým trvá oprávnený záujem mandatára. Mandant je oprávnený 
kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie musí byť vyhotovené v písomnej forme 
a preukázateľne doručené mandatárovi. V danom prípade mandatár bez zbytočného odkladu 
zabezpečí výmaz osobných údajov z databázy marketingu. 

3. Táto zmluva môže  byť zmenená len písomnou formou. 
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a je vyhotovená v dvoch exemplároch, 

z ktorých jeden obdrží mandant a jeden mandatár. 
5. 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. 

 
 
 
V Bratislave, dňa ..........................                             V Bratislave, dňa ................................ 
 
 
 
 
…………….……………….……………………                              ..…….………….…………………...…………… 
                 za mandatára                                                                     za  mandanta 
 
 
 
 
 
 
 
 


