
Všeobecné podmienky Obchodnej verejnej sú�aže spolo�nosti 
REOS CONSULT, spol. s r.o. pre vozidlá   

 
 

�lánok I. Dražobník  
1. Spolo�nos� REOS  CONSULT, spol. s r.o., a Riviére 7A, 841 04  Bratislava, I�O: 313 49 161, I� DPH: 

SK2020343798,   zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: S.r.o, Vložka 
�.: 4950/B (�alej len „Dražite�“) je ako vlastník vozidiel  oprávnená v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka  vyhlási� Obchodnú verejnú sú�až o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na vozidlá 
ur�ené na predaj.  

 
�lánok II. Vyhlásenie Obchodnej verejnej sú�aže 

1. Obchodná verejná sú�až sa koná formou aukcie, na ktorej záujemci o vozidlo podávajú  svoje návrhy (�alej len  
„Aukcia“).Aukciu riadi osoba splnomocnená Dražite�om (�alej len „Vedúci aukcie“).           . 

2. Dražite� vyhlasuje Obchodnú verejnú sú�až na predaj vozidiel na svojej internetovej stránke www.reos.sk 
s popisom ponúkaných vozidiel a aspo� v jednom celoslovenskom tla�ovom periodiku bez popisu vozidiel len 
s odkazom na internetovú stránku a telefonický kontakt dražite�a a to najmenej 5 dní pred za�iatkom aukcie.  

3. Dražite� je oprávnený po vyhlásení sú�aže jednotlivé vozidlá do aukcie dopl�ova�, z aukcie odobera�, alebo celú 
Obchodnú verejnú sú�až zruši�. Takéto zmeny je však Dražite� oprávnený robi� najneskôr 48 hodín pred 
za�iatkom dražby uverejnením na svojej webovej stránke v �asti AUKCIA VOZIDIEL/zoznam vozidiel..   

 
 

�lánok III.  Aukcia, ví�az aukcie príslušného vozidla, kúpna zmluva a prevzatie vozidla 
1. Aukcia sa koná v de� uvedený v oznámení Dražite�a od 16.00 hod v sídle Dražobníka Na Riviére 7/A, 

Bratislava. Záujemca o ú�as� na Aukcii je oprávnený zú�astni� sa Aukcie a poda� návrhy len ak sa zaregistruje 
a prevezme si registra�né �íslo. Len s týmto registra�ným �íslom je záujemca oprávnený podáva� návrhy. 
Registra�né �íslo opráv�uje záujemcu podáva� návrhy na ktoréko�vek vozidlo v aukcii. S prevzatím 
registra�ného �ísla záujemca podpisuje vyhlásenie, že sa oboznámil s Všeobecnými podmienkami sú�aže.  

2.  Záujemcovia o ú�as� na Aukcii si môžu vozidlá prehliadnu� a zaregistrova� sa (zdarma) v de� Aukcie v sídle 
Dražobníka Na Riviére 7/A, Bratislava od 13.30 do 15.30 hod. S týmto registra�ným  �íslom je záujemca 
oprávnený podáva� návrhy na kúpnu cenu  ktoréko�vek vozidla v aukcii.   

3.  Vozidlá budú ú�astníkom aukcie ponúkané na kúpu pod�a poradia uvedeného v zozname vozidiel. 
4. Vedúci aukcie vždy pred vyhlásením jednotlivej výzvy na podanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na 

konkrétne vozidlo uvedie jeho auk�né  �íslo, zna�ku ,typ,  farbu a vyvolávaciu cenu. 
5. Ú�astníci aukcie podávajú návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy zdvihnutím registra�ného �ísla ihne� po 

vyhlásení výzvy. Podaním návrhu sú ú�astníci viazaní. Zvýšenie ceny ú�astníkom aukcie bude vždy prebieha� 
zdvihnutím registra�ného  �ísla a oznámením ponúkanej kúpnej ceny. Minimálne navýšenie je 100 EUR . 

6.  Za najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na jednotlivé vozidlo bude považovaný návrh ú�astníka 
aukcie, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Kúpna cena ponúknutá ú�astníkom aukcie bude Vedúcim Aukcie 
najmenej dvakrát hlasito vyhlásená a ak neponúkne iný ú�astník aukcie vyššiu kúpnu cenu, Vedúci aukcie 
aukciu príslušného  vozidla ukon�í príklepom a oznámi, ktorý návrh na uzavretie zmluvy bol vybraný. Tým sa 
pokladá, že ostatní ú�astníci aukcie príslušného vozidla neboli úspešní.  

7. Prípadní námietky záujemcov na priebeh aukcie rozhoduje Vedúci aukcie. Jeho rozhodnutie je kone�né.  
8. Po ukon�ení aukcie na každé jednotlivé vozidlo je ú�astník aukcie, ktorý ponúkol najvyššiu cenu �alej len 

„ví�azný ú�astník aukcie“) povinný okamžite zloži� v hotovosti na mieste nevratnú  zábezpeku 500 EUR . Táto 
zábezpeka sa zapo�íta do kúpnej ceny. Ak však ví�az aukcie vozidla riadne a na�as neuhradí doplatok kúpnej 
ceny vozidla, alebo si vozidlo v�as neprevezme, celá zábezpeka 500 EUR prepadá v prospech Dražite�a.  

     V prípade, že ví�azný ú�astník aukcie uvedenú zábezpeku 500 EUR nezaplatí, ví�azom aukcie príslušného 
vozidla sa stane ú�astník, ktorý podal druhé najvyššie podanie. Ak takýto ú�astník nie je, vedúci dražby je 
oprávnený dražbu tohto vozidla zopakova� a to v prednostnom poradí.     

9.  Po skon�ení Aukcie má ví�az aukcie vozidla právo uzavrie� kúpnu zmluvu na toto vozidlo. Náležitosti  obsahu 
kúpnej zmluvy sú uvedené na www.reos.sk v �asti Kúpna zmluva – vzor.  

    Ví�azný ú�astník aukcie je povinný doplati� kúpnu cenu (vydražená cena mínus zaplatená zábezpeka 500 EUR) 
v hotovosti v sídle Dražite�a, alebo na jeho ú�et �. 114 54 155/0900 v SLSP. Po zaplatení plnej kúpnej ceny sa 
s ví�azným ú�astníkom aukcie podpíše kúpna zmluva a ú�astník aukcie je oprávnený príslušné vozidlo okamžite 
prevzia�. 



                                                                   

10. Vedúci aukcie je oprávnený vykáza� z auk�nej miestnosti osoby, ktoré rušia priebeh aukcie, alebo takého  
ú�astníka, ktorý ani po výzve neuhradil zábezpeku.   

11. Po�et ú�astníkov aukcie je limitovaný priestorovými možnos�ami dražobnej miestnosti.    
 
 

�lánok IV. Závere�né ustanovenia 
1.  Ú�astník aukcie nemá nárok na úhradu nákladov spojených s ú�as�ou na Obchodnej verejnej sú�aži a to ani 

vtedy, ak by bola sú�až �iasto�ne, alebo úplne  zrušená. 
2.  Dražite�  je oprávnená odmietnu� všetky predložené návrhy ú�astníkov aukcie. 
3. Tieto všeobecné podmienky obchodnej verejnej sú�aže budú uverejnené na www.reos.sk a v mieste konania 

Aukcie. 
4. Obchodná verejná sú�až sa neriadi zákonom �. 527/2002 Z.z. o dobrovo�ných dražbách.  
5. Tieto Všeobecné podmienky obchodnej verejnej sú�aže nadobúdajú platnos� d�a 1.12.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


