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DRAŽOBNÝ PORIADOK 
Platnosť od 1. 1. 2012 

 
 

Tento dražobný poriadok upravuje realizáciu výkonu verejnej dražby Slovenskou poštou, a.s. 
 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Verejná dražba v podmienkach Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len „dražobník“), je predaj obsahu 
poštových zásielok (ďalej len „zásielok“) uložených v Poštovej ohlasovni a úložni v Trnave po 
uplynutí ich úložnej lehoty. 

1.2. Predajom obsahu zásielky a uhradením ceny dosiahnutej jej vydražením, dochádza k prechodu 
vlastníckeho práva k predmetu dražby. 
 

2. Predmet dražby 

2.1. Predmetom dražby je cenný obsah zásielok, ktoré nebolo možné dodať adresátovi alebo vrátiť 
odosielateľovi a u ktorých uplynula ich úložná lehota podľa § 34 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o 
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2. Predmetom dražby nie je: obsah nedoručiteľných zásielok, ktorý je predmetom poštového tajomstva, 
bezcenný obsah zásielok,  cenný obsah zásielok určený na likvidáciu, Zásielky s neprípustným 
alebo nevhodným obsahom, cenné papiere, veci na ktoré bolo uplatnené zádržné právo, a to aj 
v prípade, ak ich nebolo možné dodať adresátovi alebo vrátiť odosielateľovi a uplynula ich úložná 
lehota podľa § 34 ods. 6 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách. 

2.3. Zoznam predmetov dražby je zverejnený najmenej 15 dní pred konaním dražby na www.posta.sk. 

2.4. Ohodnotenie predmetov dražby zabezpečí dražobník, prostredníctvom súdneho znalca podľa ceny 
obvyklej v mieste a čase konania dražby. Posudzovanie, či obsah zásielok je cenný, bezcenný alebo 
nevhodný, je vecou dražobníka. 
 

3. Oznámenie o dražbe 

3.1. Dražobník vyhlasuje  konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorej uvedie: 

a) označenie dražobníka, 
b) dátum konania dražby, 
c) miesto a čas konania dražby. 

3.2. Oznámenie o dražbe zverejní dražobník na každej pošte v priestoroch pre verejnosť a  na 
www.posta.sk, najmenej 15 dní pred konaním dražby.  
 

4. Účastníci dražby 

4.1. Účastník dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá je povinná pred vstupom na dražbu sa 
preukázať platným preukazom totožnosti, zaplatiť poplatok za účasť na dražbe podľa Tarify 
dražobníka a zapísať sa do zoznamu účastníkov dražby. Uhradený poplatok za účasť na dražbe je 
súčasťou výťažku dražby.  

4.2. Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a zamestnanci dražobníka. 

4.3. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, umožní dražobník účastníkom dražby aspoň 
30 minút pred začatím dražby.  
 

5. Priebeh dražby 

5.1. Pred začiatkom dražby oboznámi dražobník účastníkov s postupom dražby. Dražba sa otvára 
vyvolaním licitátora (zamestnanec dražobníka), v rámci ktorého licitátor oboznámi účastníkov 
s predmetom dražby uvedením jeho označenia a popisu, s uvedením jeho ceny a viaznucich 
pohľadávkach na predmete dražby. 
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5.2. Po oboznámení účastníkov dražby s obsahom vyvolania, licitátor vyzve účastníkov dražby 
k podávaniu ponúk. Prvé podanie účastníka dražby musí byť aspoň vo ceny stanovenej 
dražobníkom podľa bodu 2.4. 

5.3. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podania. Pri poslednom najvyššom podaní po tretej výzve 
vykoná licitátor príklep kladivkom účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojim podaním 
je účastník dražby viazaný.  
 

6. Povinnosti vydražiteľa a dražobníka 

6.1. Vydražiteľ je účastník dražby, ktorému bol udelený príklep. 

6.2. Vydražiteľ je povinný cenu dosiahnutú vydražením uhradiť v hotovosti ihneď po udelení príklepu. 
Udelením príklepu a uhradením ceny dosiahnutej vydražením dochádza k prechodu vlastníckeho 
práva k predmetu dražby na vydražiteľa.  

6.3. Nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu dražby, je dražobník povinný predmet bez 
zbytočného odkladu odovzdať vydražiteľovi. 

6.4. Dražobník vydá vydražiteľovi písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby. 

6.5. V prípade, ak vydražiteľ v lehote do 7 pracovných dní  po vykonaní dražby zistí, že vydražená vec 
má vady, ktoré ju robia neupotrebiteľnou, má právo v tejto lehote písomne požiadať dražobníka o 
vrátenie ceny za vydraženú vec, ktorú  uhradil v hotovosti po skončení dražby.  

Vydražiteľ žiadosť o vrátenie ceny za vydraženú vec zašle dražobníkovi na adresu: Slovenská pošta, 
a. s., Poštová ohlasovňa a úložňa, Dohnányho 17,  918 23 Trnava. V žiadosti popíše všetky 
skutočnosti, ktoré spôsobujú, že vydražená vec sa nedá  užívať na určený účel. K žiadosti priloží:  

- potvrdenie o vydražení predmetu dražby, ktoré mu bolo vydané dražobníkom po skončení 
dražby,   

- vydraženú vec, 
- doklady preukazujúce, že vydraženú vec nemožno užívať na určený účel (ak takými disponuje), 
- miesto a spôsob poukázania uhradenej ceny za vrátenú vydraženú vec.     

Dražobník posúdi žiadosť vydražiteľa o vrátenie ceny za vydraženú vec a písomne oznámi 
vydražiteľovi výsledok. V prípade, že dražobník posúdi, že vydražená vec má vady, ktoré bránia jej 
užívaniu na určený účel, vráti vydražiteľovi uhradenú cenu za vydraženú vec do 7 kalendárnych dní. 
V opačnom prípade vráti dražobník vydraženú vec vydražiteľovi.   

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Dražobný poriadok je záväzný pre dražobníka a všetkých účastníkov dražby. 

7.2. Dražobný poriadok je k dispozícii na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP. 

7.3. Dražobník  je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tento Dražobný poriadok vydaním zmeny.  

7.4. Tento Dražobný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť 01. 01. 2012 

 


