
 
 

COLNÝ ÚRAD TRENČÍN 
Oddelenie právne       

Partizánska 1, 911 01  Trenčín 

 

Telefón    032/6501110       Fax 032/6501109       E-mail  cutn.info@financnasprava.sk       www.financnasprava.sk 

 

Naše č.  566751/2019 

 
 

Oznámenie o dražbe č. 1/2019 
 
 

Colný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č.199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o 
doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 
vydáva  
 

oznámenie o verejnej dražbe hnuteľných vecí. 
 
 

Ide o prvú dražbu hnuteľnej veci. 
 
Dražobník: Colný úrad Trenčín, Partizánska 1, 911 01  Trenčín 
 
Navrhovateľ dražby: Colný úrad Trenčín, Partizánska 1, 911 01  Trenčín 
 
Dátum konania dražby: 20.11.2019 
 
Miesto konania dražby: Colný úrad Trenčín, Partizánska 1, 911 01  Trenčín, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č.6 
 
Zápis dražiteľov :  dňa 20.11.2019  o 9.00 hod. na Colnom úrade Trenčín  
 
Čas otvorenia dražby: 10.00 hod. 
 
Dátum vykonania obhliadky dražby:   05.11.2019, organizačné opatrenia na zabezpečenie obhliadky je potrebné si 
vopred dohodnúť s povereným referentom Oddelenia právneho Colného úradu Trenčín na tel. č. 032/6501 217 alebo 
vedúcim Oddelenia právneho, Colného úradu Trenčín na tel. č. 032/6501 210. 
 
Miesto vykonania obhliadky predmetu dražby:  Colný úrad Trenčín, Partizánska 1, 911 01  Trenčín  
 
Čas konania obhliadky predmetu dražby:  9.00 – 12.00 hod.   
 
Predmet dražby : náboje 9mm Luger Parabellum s hmotnosťou strely 7,5 g; podpoložka kombinovanej nomenklatúry 
9306301000, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Množstvo hnuteľnej veci, ktorá je predmetom dražby, 12 000 kusov (počet 
kusov spotrebiteľských balení nábojov: 240; počet kusov nábojov v spotrebiteľskom balení:  50 kusov). Vyvolávacia cena, 
ktorá je zároveň najnižším podaním, je určená znaleckým posudkom č. 5/2019 vo výške 840,- eur, spolu s DPH, slovom 
osemsto štyridsať eur. 
 
Predmet dražby  podlieha dovozným platbám, ktorá pozostáva z cla a z dane z pridanej hodnoty, a draží sa za cenu bez 
dovozných platieb. Dovozné platby sa vypočítajú z vydraženej ceny.   

Dražiť sa bude tovar ako celok. V prípade, že nikto z účastníkov dražby neprejaví záujem o celé množstvo tovaru, pristúpi 
sa k dražbe predmetu držby po častiach, a to najmenej však 60 kusov spotrebiteľských balení nábojov (3 000 kusov 
nábojov).  

Opis predmetu dražby: K predmetu dražby bude pri obhliadke sprístupnený znalecký posudok. 
              
Vyvolávacia cena predmetu dražby je určená znaleckým posudkom č. 5/2019 zo dňa 27.5.2019, vypracovaným súdnym 
znalcom Ing. Ján Štrba, Ph.D. ul. Sad kpt. Nálepku 47/1, 018 51 Nová Dubnica, evidenčné číslo 913 457 zapísaným 
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v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore „strelné zbrane a výbušniny“ odvetviach „Strelné 
zbrane“, „Strelivo“, „Výbušniny“ a „Trhacie práce a manipulácia s výbušninami“ vo veci určenia hodnoty predmetu dražby, 
číslo objednávky č. 5230001711 zo dňa 20.5.2019. 
 
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je :  10,- € 
 

Dražobná vyhláška: Dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 250, - eur (slovom dvestopäťdesiat 
eur). Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku v peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet 
Finančnej správy SR č. SK34 8180 0000 0070 0045 0572, BIC: SPSRSKBA vedený v Štátnej pokladnici s uvedením 
variabilného symbolu, ktorým je IČO účastníka dražby alebo s uvedením variabilného symbolu č. 20112019, ak je 
účastníkom dražby fyzická osoba nepodnikateľ, alebo zložením dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo vo forme 
bankovej záruky. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby.  

Zloženie dražobnej zábezpeky účastník dražby preukáže odovzdaním dokladu preukazujúceho odpísanie peňazí z účtu 
účastníka dražby v prospech vyššie uvedeného účtu Finančnej správy, a to najneskôr do otvorenia dražby. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.  

Dražobná zábezpeka bude vrátená účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, bezodkladne po skončení dražby. 
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu. 

Spôsob a termín zaplatenia najvyššieho podania: vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od 
skončenia dražby na účet Finančnej správy SR č. SK34 8180 0000 0070 0045 0572, BIC: SPSRSKBA vedený v Štátnej 
pokladnici s uvedením variabilného symbolu, ktorým je IČO účastníka dražby alebo s uvedením variabilného symbolu č. 
20112019, ak je účastníkom dražby fyzická osoba nepodnikateľ. V tejto lehote musí byť cena dosiahnutá vydražením 
odpísaná z účtu vydražiteľa pod podmienkou, že bude pripísaná na vyššie uvedený účet Finančnej správy SR. 

Úhrada ceny musí byť výhradne v eurách. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, 
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné 
zaplatiť započítaním. Platba šekom, zmenkou a platobnou kartou je neprípustná. 

Ak vydražiteľ neuhradí vydraženú cenu draženej veci v ustanovenej lehote, vec sa draží v opakovanej dražbe bez účasti 
vydražiteľa.  

V lehote do troch pracovných dní plynúcej odo dňa zaplatenia vydraženej ceny je vydražiteľ povinný na predmet 
dražby vykonať colné formality. Ak vydražiteľ podá colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu voľný 
obeh, je povinný uhradiť sumu colných platieb, ktorá bude vymeraná z vydraženej sumy. 

Upozornenie pre osoby s predkupným právom: Osoby, ktoré majú k draženým veciam, predkupné právo, môžu ho 
uplatniť len ako dražitelia na dražbe po predchádzajúcom oznámení pred začiatkom dražby licitátorovi. Udelením príklepu 
predkupné právo zaniká, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v stanovenej lehote. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k vydraženému predmetu dražby:  Po uhradení ceny dosiahnutej vydražením 
v ustanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Vydražiteľ dostane 
dve vyhotovenia rovnopisu zápisnice o výsledku dražby a potvrdenie o udelení príklepu.  

Odovzdanie predmetu dražby: Po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote, vykonaní colných 
formalít a uhradení sumy colných platieb bude predmet dražby odovzdaný vydražiteľovi. Odvoz, naloženie  a manipuláciu 
s predmetom dražby si zabezpečí vydražiteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.  

Upustenie od dražby: Dražobník nezodpovedá za vady tovaru predávaného na verejnej dražby a zároveň si vyhradzuje 
právo upustiť od dražby najneskôr do jej začatia.  

 
Podmienky účasti na dražbe: 

 
1. Verejnej dražby (ďalej len „dražba“) sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, 

právnické osoby a štát. 
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Predmet dražby môže nadobudnúť len osoba na to oprávnená podľa príslušných ustanovení zákona č. 190/2003 
Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Oprávnenými osobami je: 
a) Držiteľ zbrojného preukazu skupiny A, B, D a E za podmienky, že má vydaný preukaz zbrane na zbraň 

uvedeného kalibru (§ 27 ods. 1 písm. a), § 27 ods. 3 písm. c) a § 27 ods. 4 písm. c)),  
b) Držiteľ zbrojného preukazu skupiny F, najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia (§ 27 ods. 5) , 
c) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny A na účely vývoja alebo výroby (§ 34 ods. 1), 
d) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny B na účely znehodnocovania, zničenia, alebo výroby rezu a následného 

predaja (§ 34 ods. 2 písm. a)), 
e) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny C na účely ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy (§ 34 ods. 3), 
f) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny D  (§ 34 ods. 4 písm. a)), 
g) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny E  (§ 34 ods. 5 písm. a)), 
h) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny F  (§ 34 ods. 6 písm. a)), 
i) Držiteľ zbrojnej licencie skupiny G  (§ 34 ods. 7), 
j) Ten, kto nadobudne do vlastníctva zbraň, strelivo do zbraní kategórie A, B, C do týchto zbraní na základe 

zbrojného sprievodného listu s podmienkou, že je povinný najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného 
sprievodného listu vyviezť mimo územia Slovenskej republiky  (§ 41 ods. 3), 

 
Účastníci dražby – fyzické osoby sú povinné pri dražbe preukázať sa dokladom totožnosti. Fyzická osoba môže 
dražiť osobne alebo sa môže nechať na dražbe zastupovať. Zástupca je povinný predložiť úradne overené 
plnomocenstvo a preukázať svoju totožnosť. Ak je dražiteľom fyzická osoba podnikateľ, môže dražiť osobne 
alebo sa môže nechať na dražbe zastupovať. Fyzická osoba podnikateľ je povinná predložiť živnostenský list 
alebo výpis z obchodného registra, zástupca okrem vyššie uvedeného živnostenského listu predloží aj úradne 
overené plnomocenstvo a preukáže svoju totožnosť preukazom totožnosti. 
Ak je dražiteľom právnická osoba, môže dražiť člen jej štatutárneho orgánu, ktorý je povinný predložiť 
dražobníkovi výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu 
a preukázať svoju totožnosť. Právnickú osobu môže zastupovať aj iný zástupca, ktorý je okrem uvedeného 
povinný predložiť  úradne overené plnomocenstvo. 
 
Účastník dražby je povinný dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo. V prípade 
udelenia príklepu môže zaplatiť vydraženú cenu tovaru len ten účastník dražby, ktorý bol zapísaný do zoznamu 
účastníkov dražby a bolo mu udelené dražobné číslo. Na jeho meno bude vystavené potvrdenie o vydražení 
predmetu dražby.  
 

2. V zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách účastníkom nemôže byť osoba, ktorá nemôže 
nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom dražby, osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, 
alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne ich 
majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od skončenia opätovného 
vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich. 
Účastníkom dražby nemôže byť osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva predmetu dražby mohlo 
dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nikto nesmie dražiť za ňu.  
Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, v prípade 
opakovanej dražby ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby 
u toho istého dražobníka, nikto nemôže dražiť za nich.  

 
Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a zamestnanci dražobníka. Účastníkom dražby nemôže byť ani 
a) osoba dražobníkovi a zamestnancovi blízka,  
b) právnická osoba, ktorú ovláda dražobník alebo osoba uvedená v písmene a) v čase, keď sa uskutočňuje 

dražba, 
c) právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec alebo osoba uvedená v písmene a) 

štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom, 
d) právnická osoba, ktorú ovláda  osoba uvedená v písmene c) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.  
Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku. 

 
3. Účastníci dražby  a ostatní prítomní na dražbe sú v priebehu jej konania povinní zdržať sa takého správania 

odporujúcemu dobrým mravom, ktoré by rušilo priebeh dražby. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže 
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byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné. Vstupné na jeden dražobný deň je 3,32 eur na osobu a deň. 
Účastník dražby je povinný dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo. V prípade 
udelenia príklepu môže zaplatiť vydraženú cenu len ten účastník dražby, ktorý bol zapísaný do zoznamu 
účastníkov dražby a bolo mu udelené dražobné číslo. Účastníci dražby a ostatné osoby prítomné na dražbe sú 
povinné rešpektovať opatrenia organizátora dražby zamerané na zabezpečenie nerušeného priebehu dražby. Je 
zakázané vstupovať na dražbu so zbraňou a používať mobilné telefóny. Organizátor dražby si vyhradzuje právo 
osobe, ktorá poruší tieto povinnosti, neumožniť účasť na dražbe, alebo takúto osobu z prebiehajúcej dražby 
vykázať.  

 
4. Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby (v prípade, ak dražiteľ 

nepredloží čestné vyhlásenie, ja zaň možné považovať ním podpísanú individuálnu prezenčnú listinu, ktorá 
obsahuje ustanovenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby).  

 
5. Dražitelia robia ponuky zreteľným zdvihnutím prideleného čísla a ústnym oznámením ponúkanej ceny. Dražitelia 

sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. 
 

6. Ak napriek dvom vyzvaniam licitátora nebola ponuka zvýšená, oznámi licitátor ešte raz poslednú ponuku a udelí 
príklep, spočívajúci v klepnutí kladivkom dražiteľovi, ktorý urobil najvyššie podanie. 
 

7. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a neurobilo sa vyššie prípustné podanie, rozhodne licitátor 
o udelení príklepu žrebom. Ak však bol jedným z dražiteľov ten, komu prináleží predkupné právo vecnej povahy, 
udelí príklep jemu. 
 

8. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov: 
 
V prípade, ak boli porušené  ustanovenia zákona  č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona 
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, môže osoba, 
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať 
sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. 
 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu v zmysle vyššie uvedeného, je povinná oznámiť príslušnému okresnému 
úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2 zákona č.  č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného 
začatia dražby konanie inej dražby  tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník 
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku 
predmetu dražby.  

 
 Bližšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle 0918 490 312, 032/6501 210, 032/6501 217 
 
 Dátum zverejnenia oznámenia o dražbe:  15.10.2019.  
 
V Trenčíne, dňa 11.10.2019 
 
 
 

 
                        plk.  Ing. Ivan Kuterka  
                  riaditeľ Colného úradu Trenčín   


