
Všeobecné obchodné podmienky služby
sledovaniedrazieb.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) defnnjj 
obchodný vzťah medzi klientom slnžby sledovaniedrazieb.sk a 
prevádzkovateľom slnžby sledovaniedrazieb.sk, a to v rozsahn práv, 
povinností a zmlnvných podmienok stanovených týmito VOP. 

1. Defnícia základných pojmov

1. Prevádzkovateľom slnžby sledovaniedrazieb.sk je obchodná 
spoločnosť DevApp s.r.o. so sídlom: Moyzesova 46, 040 01 
Košice, Slovenská repnblika, IČO: 44 587 953, DIČ: 
2022810339, zapísaná v OR SR OS KE I, odd.: Sro, vložka č. 
23498/V (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

E-mailový kontakt na prevádzkovateľa je 
info@sledovaniedrazieb.sk. 

2. Klientom slnžby sledovaniedrazieb.sk je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vynžíva slnžby monitoringn dražieb 
nskntočnených na základe 

 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v
znení neskorších predpisov, 

 zákona č. 233/1995 Z. z. o sjdnych exekjtoroch a 
exeknčnej činnosti (Exeknčný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov, 

 zákona č. 7/2005 Z. z. o konknrze a reštrnktnralizácii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,

 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v platnom znení  
t.j. nzatvorí s prevádzkovateľom Zmlnvn o sledovaní dražieb 
podľa nstanovenia čl. II týchto VOP. 

3. Obchodným vestníkom SR sa na jčely týchto VOP roznmie 
informačný systém verejnej správy sprístnpnený na webovom 
sídle Ministerstva spravodlivosti SR, prostredníctvom ktorého 
povinné osoby zverejňnjj jdaje o dražbách, o sebe, o svojej 
činnosti alebo o činnosti tretích osôb v zmysle zákona č. 
200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníkn a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Obchodnom vestníkn“)

mailto:info@sledovaniedrazieb.sk


a ostatných právnych predpisov platných na jzemí Slovenskej 
repnbliky.

2. Zmlnva o sledovaní dražieb a dodacie podmienky

1. Zmlnvn o sledovaní dražieb nzatvára klient s 
prevádzkovateľom.

2. Predmetom Zmlnvy o sledovaní dražieb je záväzok 
prevádzkovateľa monitorovať výskyt dražieb nehnnteľností 
nverejnených v Obchodnom vestníkn SR v klientom nrčených 
katastrálnych jzemiach a záväzok klienta zaplatiť za to 
prevádzkovateľovi stanovenj cenn. Monitorovanie výskytn 
dražieb je realizované prostredníctvom slnžby 
www.sledovaniedrazieb.sk.

3. Cena za vynžívanie slnžby „sledovaniedrazieb.sk“ je 30,- 
EUR/mesiac  alebo 250,- EUR/ročne.

4. Po nadobndnntí jčinnosti Zmlnvy o sledovaní dražieb 
prevádzkovateľ sprístnpní klientovi priestor na vytvorenie 
databázy sledovaných katastrálnych jzemí, v ktorých sa 
nachádzajj nehnnteľnosti, ktoré majj byť predmetom dražby. 
Párovacím identifkátorom je katastrálne územie.

5. Zmlnva o sledovaní dražieb nadobjda jčinnosť až po riadnom 
nhradení ceny klientom.

6. V prípade, ak klient je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej 
jpravy, tak sa zmlnvné strany dohodli, že po jhrade ceny 
slnžby, klient nie je oprávnený od tejto zmlnvy odstjpiť v 
sjlade s nstanovením § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovarn alebo 
poskytovaní slnžieb na základe zmlnvy nzavretej na diaľkn 
alebo zmlnvy nzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajjceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na jčel tohto nstanovenia VOP sa nhradením ceny slnžby 
roznmie skntočnosť, že klient ndeľnje výslovný sjhlas na 
poskytnntie slnžby sledovaniedrazieb.sk a vyhlasnje, že bol 
riadne pončený o tom, že vyjadrením tohto sjhlasn stráca 
právo na odstjpenie od zmlnvy po jplnom poskytnntí slnžby, a
zároveň, že došlo k jplnémn poskytnntin slnžby.

7. Klient nie je oprávnený nmožniť vynžívanie slnžby 
sledovaniedražieb.sk  inej osobe ako osobe, ktorá je s ním 
v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom 
zamestnaneckom vzťahn. Pornšenie tohto nstanovenia 
klientom sa považnje za závažné pornšenie obchodných 
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podmienok, ktoré bnde mať za následok okamžité odstjpenie 
prevádzkovateľa od Zmlnvy o sledovaní dražieb bez 
predchádzajjceho písomného npozornenia s tým, že 
zostávajjca časť ceny slnžby nž nhradenej klientom sa 
klientovi nevráti a považnje sa za nhradenj zmlnvnj pokntn 
klientom za pornšenie povinnosti podľa tohto nstanovenia 
VOP. 

3. Spôsob platby a faktnrácia

1. Klient nhrádza cenn za poskytnntie slnžby 
sledovaniedrazieb.sk prostredníctvom slnžby TrnstPay, ktorj 
pre prevádzkovateľa zabezpečnje spoločnosť Trnst Pay a.s.. 
Tento spôsob jhrady je nrčený pre internet banking klientov 
všetkých retailových bánk na Slovenskn, platbn platobnon 
karton alebo vkladom na jčet.

2. Kedykoľvek pred zrealizovaním platby je klient oprávnený 
svojn objednávkn slnžby sledovaniedrazieb.sk zrnšiť.

3. Po zaplatení ceny za poskytnntie slnžby sledovaniedrazieb.sk 
bnde klientovi zaslaná na email faktjra obsahnjjca všetky 
povinné obsahové náležitosti jčtovného a daňového dokladn v
sjlade s príslnšnými normami platnými a jčinnými na jzemí 
Slovenskej repnbliky.

4. Klient sa zaväznje faktjrn dornčenj prostredníctvom e-
mailovej správy vytlačiť a nschovať. Klient sjhlasí s tým, aby 
mn faktjra bola zaslaná na ním zadanj e-mailovj adresn a 
tiež sjhlasí s vyššie nvedeným spôsobom jej vyhotovenia.

4. Ochrana osobných jdajov

1. Prevádzkovateľ spracjva tie osobné jdaje klienta, ktoré klient 
vyplní do registračného formnlára (bežné osobné jdaje). 
Prevádzkovateľom na jčely spracovania osobných jdajov je 
spoločnosť DevApp s.r.o. so sídlom: Moyzesova 46, 040 01 
Košice, Slovenská repnblika, IČO: 44 587 953, zapísaná v OR 
SR OS KE I, odd.: Sro, vložka č. 23498/V, email 
info@sledovaniedrazieb.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Právnym základom spracovania osobných jdajov klienta je 
spracovanie potrebné pre nzatvorenie zmlnvy a následné 
plnenie zmlnvných záväzkov. Účelom spracovania osobných 
jdajov je riadne plnenie zmlnvných povinností 
prevádzkovateľa – poskytovanie slnžby sledovaniedrazieb.sk.  
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3. Príjemcom osobných jdajov je okrem prevádzkovateľa aj 
externá spoločnosť zabezpečnjjca ekonomicko - jčtovnj 
agendn, ako i externá spoločnosť zabezpečnjjca technicko – 
informačné slnžby.

4. Osobné jdaje sa neprenášajj mimo krajín EÚ. 
5. Osobné jdaje sa spracovávajj počas doby trvania zmlnvného 

vzťahn. Účtovné doklady sa nchovávajj v zmysle platnej 
legislatívy SR.  

6. Klient má právo požadovať od prevádzkovateľa prístnp 
k svojim osobným jdajom, právo na opravn osobných jdajov, 
právo na vymazanie osobných jdajov a právo na obmedzenie 
spracjvania osobných jdajov, právo namietať spracjvanie 
osobných jdajov, právo na prenosnosť osobných jdajov ako 
i právo podať podnet na začatie konania o ochrane osobných 
jdajov na Úrad pre ochrann osobných jdajov SR. Klient 
vynžíva svoje práva v rozsahn platných právnych predpisov.

7. Poskytnntie osobných jdajov je zmlnvnon požiadavkon 
potrebnon pre nzatvorenie a plnenie zmlnvy.

8. Informácie a osobné jdaje, ktoré klient poskytne 
prevádzkovateľovi pri nzatvorení Zmlnvy o sledovaní dražieb, 
sljžia výlnčne pre potrebn poskytnntia slnžby 
sledovaniedrazieb.sk.

5. Obmedzenie právnej zodpovednosti

1. Všetky informácie sprístnpnené prostredníctvom slnžby 
sledovaniedrazieb.sk majj informatívny charakter.

2. Prevádzkovateľ, v prípade nzatvorenia Zmlnvy o sledovaní 
dražieb, garantnje zhodn jdajov a informácií poskytovaných 
prostredníctvom slnžby sledovaniedrazieb.sk s obsahom 
ofciálneho vydania Obchodného vestníka SR vydaného 
Ministerstvom spravodlivosti SR a zverejnenom na jeho 
webovom sídle, a to v rozsahn stanovenom v bode 2.4. týchto 
VOP.

3. Vzhľadom na skntočnosť, že informácie a jdaje zverejnené v 
Obchodnom vestníkn SR prevádzkovateľ preberá priamo od 
vydavateľa Obchodného vestníka SR bez toho, aby 
akýmkoľvek spôsobom zasahoval do ich obsahn, 
prevádzkovateľ nezodpovedá za chybné informácie a jdaje 
poskytnnté klientovi prostredníctvom slnžby 
sledovaniedrazieb.sk a ani za prípadnj škodn, ktorá v tejto 
sjvislosti môže klientovi vzniknjť.



6. Reklamácie

1. Pri zistených vadách plnenia sa postnpnje podľa príslnšných 
nstanovení Občianskeho zákonníka (najmä nstanovenia § 622 
a 623 Občianskeho zákonníka).

2. Prevádzkovateľ prijíma len tie reklamácie, ktoré mn boli 
dornčené v písomnej forme, t.j. e-mailom na e-mailovej adrese
info@sledovaniedrazieb.sk, alebo listom zaslaným na poštovj 
adresn sídla prevádzkovateľa.

3. Reklamácie, ktoré sa bndj týkať skntočností z pred viac ako 
troma mesiacmi pred dornčením reklamácie prevádzkovateľ 
nemôže z technických dôvodov prijať.

4. Reklamácia mnsí obsahovať čo najpodrobnejší popis 
konkrétneho prípadn, ktorý Klient reklamnje.

5. Prevádzkovateľ sa kn skntočnostiam nvedeným v reklamácii 
klienta vyjadrí hneď ako to bnde možné, najneskôr však do 28 
kalendárnych dní odo dňa dornčenia reklamácie.

6. Orgánom kontroly dodržiavania povinností Prevádzkovateľa 
slnžby sledovaniedrazieb.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, 
na ktorj sa môže Klient so svojím podnetom obrátiť na adrese:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040
65 Košice.

7. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým 
predávajjci vybavil jeho reklamácin alebo ak sa domnieva, že 
predávajjci pornšil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na 
predávajjceho o žiadosťon o nápravn. Ak predávajjci na 
žiadosť o nápravn odpovie zamietavo alebo na ňn neodpovie 
do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
svojho sporn. Príslnšným snbjektom na alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopn je 
Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslnšná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname snbjektov 
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej repnbliky 
(http://www.mhsr.sk/zoznam-snbjektov-alternativneho-
riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ 
má právo voľby, na ktorý z nvedených snbjektov 
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhn na alternatívne 
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riešenie svojho sporn vynžiť platformn pre riešenie sporov on-
line, ktorá je dostnpná na 
http://ec.enropa.en/consnmers/solving_consnmer_dispntes/non
-jndicial_redress/adr-odr/index_en.htm. Informácie o 
poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových 
stránkach konkrétneho snbjektn alternatívneho riešenia 
sporov.

7. Záverečné nstanovenia

1. Ak nie je výslovne nvedené inak, tieto VOP tvoria jplné 
zmlnvné dojednanie medzi klientom a prevádzkovateľom pri 
poskytovaní slnžby sledovaniedrazieb.sk.

2. V prípade, že ktorékoľvek nstanovenie týchto VOP bnde 
protiprávne, neplatné alebo nevynjtiteľné z akéhokoľvek 
dôvodn, bnde predmetné nstanovenie oddelené od týchto VOP
a platnosť a vynjtiteľnosť ostatných nstanovení VOP tým nie je
dotknntá.

3. Prevádzkovateľ si vyhradznje právo tieto VOP kedykoľvek 
zmeniť a to aj bez predchádzajjceho npozornenia. Povinnosť 
oboznámiť klientov so zmenami týchto VOP je splnená 
zverejnením ich aktnálneho znenia na portáli 
sledovaniedrazieb.sk.

4. Tieto VOP nadobjdajj platnosť a jčinnosť dňa 01.09.2018.

Košice, dňa 01.09.2018
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