
Dražobný poriadok online dražby KIWANIS BÁBIKY POMÁHAJÚ 2020 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. Internetová stránka www.proartgallery.sk je online aukčný portál, ktorý slúži na realizáciu 

online aukcie a na sprostredkovanie predaja a kúpy výtvarných diel za podmienok 

ustanovených prevádzkovateľom. 

2. Tento dražobný poriadok upravuje pravidlá používania online aukčného portálu 

www.proartgallery.sk a právny vzťah medzi prevádzkovateľom aukčného portálu 

www.proartgallery.sk a užívateľom. 

3. Registráciou na portáli prejavuje užívateľ súhlas  týmto dražobným poriadkom. Registro- 

vaný užívateľ je povinný sledovať aktuálny dražobný poriadok a týmto sa aj riadiť. 

4. Tento dražobný poriadok je zobrazený na internetovej stránke aukčného portálu 

www.proartgallery.sk. 

Článok II. 

Základné pojmy 

1. Prevádzkovateľom online aukčného portálu www.proartgallery.sk (ďalej len „portál“) je 

spoločnosť: 

obchodné meno: Pro art gallery s.r.o. 

registrácia: spoločnosť zap. v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 

              vl. č. 109823/B 

     sídlo:  Rázusovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava 

     zast.:  Helena Petrovičová, konateľka 

    IČO:  50 192 302 

    DIČ:  2120260329 

    email:  info@proartgallery.sk  

    tel.:   + 421 944 727 007 

2.Užívateľom je fyzická osoba, ktorá navštívila portál a využíva jeho funkcie. 

3.Registrovaným užívateľom je fyzická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár, odoslala 

   ho a zároveň splnila podmienky pre registráciu. Užívateľ sa stáva registrovaným užívateľom 

   až po potvrdení registrácie prevádzkovateľom. 

4.Dražiteľom je registrovaný užívateľ, ktorý sa zúčastňuje online aukcie. 

5.Dražené dielo je výtvarné umenie ponúknuté majiteľom na predaj prostredníctvom online 

   aukčného portálu. 

6.Majiteľ dražených diel je KIWANIS CLUB BRATISLAVA, ul. 29.augusta č.23,  

   811 09 Bratislava, IČO: 42170648. 

7. Užívateľský účet je účet dražiteľa, ktorý obsahuje informácie o dražiteľovi, jeho ponukách 

   a vydražených dražobných dielach. 

8.Vyvolávacia cena je najnižšia možná cena draženého diela. 

9.Prihodenie je ponuka finančnej čiastky uskutočnená dražiteľom v aukcii, ktorá prevyšuje  

   vyvolávaciu cenu a aktuálnu najvyššiu ponuku uskutočnenú iným dražiteľom. Minimálna 

možná výška prihodenia na každú bábiku bola stanovená prevádzkovateľom na 50,- Euro.    

10.Aktuálna cena predstavuje súčet vyvolávacej ceny a najvyššieho prihodenia. 

11.Víťazné prihodenie je posledná ponuka na dražené dielo, ktorá spolu s vyvolávacou cenou 

     predstavuje kúpnu cenu draženého diela. 

12.Víťazný dražiteľ je dražiteľ, ktorý uskutočnil víťazné prihodenie. 

Článok III. 

Postavenie prevádzkovateľa 

1.Prevádzkovateľ je v pozícii sprostredkovateľa, ktorý bezodplatne sprostredkuje uzatvorenie     

kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa draženého diela, medzi majiteľom draženého diela 
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   a víťazným dražiteľom. 

2.Prevádzkovateľ prevádzkuje online aukčný portál, prostredníctvom ktorého môže ma- 

   jiteľ ponúknuť dielo na predaj a dražiteľ sa zúčastniť aukcie. 

Článok IV. 

Registrácia užívateľa 

1.Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, 

   ktorá je registrovaná na portáli a prihodila na dražené dielo. 

2.Užívateľ sa môže registrovať na portáli prostredníctvom registračného formuláru. 

   Registrácia je bezplatná. 

3.Užívateľ vyplní úplne a pravdivo registračný formulár a zvolí si prihlasovacie meno 

   a heslo, ktorými sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu. 

4.Po preverení údajov uvedených v registračnom formulári a v profile používateľa, prevádz- 

   kovateľ aktivuje užívateľské konto registrovaného užívateľa.  

5.Registrovaný užívateľ sa môže prihlásiť do svojho užívateľského účtu zadaním prihlaso- 

   vacieho mena a hesla. 

6.Sprostredkovateľská zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom potvrdenia registrácie. 

   Potvrdenie o uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy je automaticky doručené registro- 

   vanému užívateľovi na zadaný e-mail. 

Článok V. 

Kúpna zmluva 

1.Víťazný dražiteľ uzatvára s majiteľom diela kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa 

    vydraženého diela za kúpnu cenu pozostávajúcu z vyvolávacej ceny a víťazného priho- 

    denia. 

2.Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom ukončenia aukcie, t. j. uplynutím 

   doby trvania aukcie. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy je automaticky doručené 

   víťaznému dražiteľovi na zadaný e-mail. 

3.Víťazný dražiteľ ako kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za vydražené dielo riadne 

   do 7 dní na účet majiteľa diela v Tatra banke, IBAN SK96 1100 0000 6475 2124. 

4.Víťazný dražiteľ si do 7 dní po zaplatení kúpnej sumy vyzdvihne osobne výtvarné dielo  

   v BIBIANE, Panská 41, 815 39 Bratislava po preukázaní zaplatenia kúpnej ceny na 2. 

   poschodí, kancelária č.12 u kontaktnej osoby pán Ing. Marián Potrok, tel.: 02/2046 7243, 

   0948 202 434 po telefonickom dohodnutí osobného stretnutia. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

Tento dražobný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými 

právnymi predpismi slovenského právneho poriadku sa taktiež riadi. Všetky transakcie 

upravené či vzniknuté z tohto dražobného poriadku, ako aj všetky ďalšie súvisiace skutočnosti 

sa riadia slovenským právom.  

Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 25.1.2021. 

 

 


