
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
Obchodnej spoločnosti AliHouse, s.r.o., 

IČO: 44 004 991, so sídlom Slovenská 46, 080 01 Prešov 
 

 
Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 
 
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné 

vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou AliHouse, s.r.o., IČO: 44 004 991, so 
sídlom Slovenská 46, 080 01 Prešov (ďalej len „realitná kancelária“) ako 
poskytovateľom realitných služieb a služieb súvisiacich a klientmi realitnej 
kancelárie, a to bez ohľadu na postavenie klienta voči realitnej kancelárii 
(ďalej len „klient“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých 
zmluvných vzťahov, ktoré realitná kancelária uzatvára.   

1.2. Právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a klientom založené zmluvou 
o poskytovaní realitných služieb alebo iným zmluvným vzťahom za podmienok 
stanovených týmito VOP, ktoré nie sú v týchto VOP ani v zmluve o poskytovaní 
realitných služieb ani v inej zmluvných vzťahov bližšie upravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) a ostatnými právnymi predpismi 
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

1.3. Neoddeliteľnou prílohou týchto VOP sú je prílohy: Reklamačný priadok, 
Podmienky spracovania osobných údajov.  

 
  

Článok II. 
Definícia pojmov 

 
2.1. Pojmy a definície používané v Zmluve a VOP Z-Point majú nasledujúci význam: 

2.1.1. „realitná kancelária“ - obchodná spoločnosť AliHouse, s.r.o., IČO: 44 
004 991, so sídlom Slovenská 46, 080 01 Prešov, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Prešov v oddiely: Sro, vl. č.: 19742/P; 

2.1.2. „klient“ - zmluvný partner, čiže fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 
záujem o realitné služby ponúkané realitnou kanceláriou a uzatvorí 
s realitnou kanceláriou príslušnú zmluvu o poskytovaní realitných 
služieb; 

2.1.3. „zmluva o poskytovaní realitných služieb“ – zmluvný vzťah medzi 
realitnou kanceláriou ako poskytovateľom a klientom ako užívateľom 
uzatvorený v zmysle § 262 a § 269 ods.2 zákona (ďalej tiež len ako 
„zmluva“) 

2.1.4. „poskytovaním realitných služieb“ – služba zahŕňajúca 
sprostredkovanie uzatvorenie zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je 
predovšetkým nie však výlučne kúpa, predaj, nájom, podnájom 
nehnuteľností  a poskytovanie služieb s tým súvisiacich podľa 
požiadaviek klienta (ďalej tiež len ako „služby“); 



2.1.5. „nehnuteľnosť“ – stavba, pozemok, nehnuteľnosť v zmysle 
príslušných právnych predpisov bližšie špecifikovaná v príslušnej 
zmluve; 

2.1.6. „odmena“ – odmena realitnej kancelárie za poskytnuté služby; 
2.1.7. „náklady“ – výdavky hradené realitnou kanceláriou, ktoré vzniknú 

v priebehu poskytovania služby (správne poplatky, poplatky za úradné 
osvedčenie pravosti podpisov a podobne); 

2.1.8. „faktúra“ - daňový doklad vystavený realitnou kanceláriou klientovi za 
poskytnuté služby v zmysle zmluve, resp. VOP, ktorý spĺňa náležitosti 
účtovného dokladu v zmysle ustanovenia §10 zákona č.431/2002 Z.z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového 
dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov; 

2.1.9. „dôverné informácie“ - všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany 
dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného v zmysle zmluvy a 
VOP, ktoré sú označené ako dôverné, alebo ktoré na základe iných 
okolností možno považovať za obchodné tajomstvo; 

2.1.10. „zmluva sprostredkovaná realitnou kanceláriou“ – realitná kancelária 
sa zaväzuje sprostredkovať pre klienta možnosť uzatvoriť nasledujúci 
typ zmluvného vzťahu: 
a) zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti; 
b) nájomná zmluva; 
c) zmluva o prevode práv a povinnosti člena bytového družstva; 
d) zámenná zmluva; 
e) iný typ zmluvného vzťahu vzťahujúceho sa k vlastníckemu právu 

k nehnuteľnosti; 
f) zmluva o budúcej zmluve podľa typu uvedeného vyššie.  

 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 

3.1. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom sa 
realitná kancelária zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal klient 
príležitosť uzatvoriť alebo uzatvoril s treťou osobou podľa jeho požiadaviek 
niektorú zo zmlúv sprostredkovaných realitnou kanceláriou a poskytovať 
klientovi všetky ďalšie služby, v súlade s jeho požiadavkami, a plniť si všetky 
svoje povinnosti tak, ako je stanovené týmito VOP a zmluvou. 

3.2. Klient sa zaväzuje uhradiť realitnej kancelárii za poskytnuté služby odmenu a 
všetky náklady, ktoré nie sú zahrnuté v odmene, a to spôsobom a za 
podmienok stanovených zmluvou a VOP a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, 
ako je stanovené týmito VOP a zmluvou. 

3.3. Realitná kancelária je oprávnená poskytovať klientovi ním vybrané služby 
výlučne na základe platnej zmluvy, a to v súlade s VOP, zákonom a ostatnými 
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

  
Článok IV. 



Podmienky na poskytovanie služieb 
 

4.1. Záujemca o poskytovanie realitných služieb je povinný pred uzatvorením 
zmluvy predložiť na požiadanie realitnej kancelárie všetky ňou vyžadované 
doklady, osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie služieb a 
dokumenty osvedčujúce príslušné právo k nehnuteľnosti, príp. ďalšie 
dokumenty potrebné k realizácii príslušného zmluvného vzťahu. 

4.2. Realitná kancelária je oprávnená odmietnuť uzatvorenie zmluvy so záujemcom 
o poskytovanie realitných služieb, ak: 
4.2.1. neobdržala v zmysle článku IV. ods. 4.1. VOP od záujemcu o poskytovanie 

realitných služieb požadované doklady a/alebo dokumenty, alebo 
4.2.2. neobdržala v zmysle článku IV. ods. 4.1. VOP od záujemcu o poskytovanie 

realitných služieb hodnoverné doklady, preukazujúce jeho totožnosť 
a/alebo dokumenty, preukazujúce príslušné právo k nehnuteľnosti, 
alebo 

4.2.3. nemá od záujemcu o poskytovanie realitných služieb záruku, že bude 
dodržiavať zmluvu, resp. je dôvodný predpoklad, že záujemca o 
poskytovanie realitných služieb nebude riadne a včas plniť svoje 
záväzky stanovené zmluvou alebo týmito VOP, alebo 

4.2.4. záujemca o poskytovanie realitných služieb s VOP, alebo 
4.2.5. uzatvorenie zmluvy by bolo v rozpore so zákonom alebo právnymi 

predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 
4.3. Realitná kancelária je povinná začať poskytovať služby v okamihu 

nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy. 
 

Článok V. 
Obhliadka nehnuteľnosti 

 
5.1. Ak klient prejaví záujem o poskytovanie realitných služieb zo strany realitnej 

kancelárie vzťahujúce sa k nehnuteľnosti, je povinný zabezpečiť pre realitnú 
kanceláriu alebo ňou poverenú osobu možnosť realizácie obhliadky danej 
nehnuteľnosti, pri ktorej: 
5.1.1. vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu 

nehnuteľnosti, , popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis 
príslušenstva nehnuteľnosti, popis nedostatkov, resp. závad, zistených 
pri obhliadke; 

5.1.2. vykoná fotografickú dokumentáciu , príp. videodokumentáciu 
nehnuteľnosti, zakreslí pôdorys nehnuteľnosti. 

5.2. Realitná kancelária vykoná obhliadku vždy v súčinnosti s klientom a za jeho 
prítomnosti, pokiaľ sa klient a realitná kancelária nedohodnú inak. 

5.3. V prípade ak tretia strana prejaví záujem o uzatvorenie príslušnej zmluvy 
sprostredkovanej realitnou kanceláriou, je klient povinný poskytnúť realitnej 
kancelárii súčinnosť pri možnosti realizovať obhliadku zo strany tretej osoby, 
a to predovšetkým sprístupnením nehnuteľnosti a poskytnutím všetkých 
dostupných informácií rozhodujúcich pre rozhodnutie tretej strany vo vzťahu 
k uzatvoreniu príslušného zmluvného vzťahu.  



5.4. Realitná kancelária sa zaväzuje postupovať tak, aby pri obhliadke 
nehnuteľností nevznikla škoda.  

 
  

Článok VI. 
Zverejňovanie ponuky 

 
6.1. Realitná kancelária v rámci poskytovania realitných služieb uverejňuje ponuky 

v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu a uváženia, 
pokiaľ nie je medzi realitnou kanceláriou a klientom stanovené inak. 

6.2. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky náklady spojené s propagáciou 
nehnuteľnosti hradí realitná kancelária.   

 
Článok VII. 

Postup pri uzatváraní zmluvy 
 

7.1. Realitná kancelária predkladá klientovi typový návrh zmluvy. 
7.2. Odchýliť sa alebo vykonať zmeny a doplnenia tejto typovej zmluvy je možné 

len vo výnimočných prípadoch a po odsúhlasení všetkými dotknutými 
zmluvnými stranami. 

7.3. Dohoda môže byť uzatvorená buď ako výhradná – exkluzívna alebo ako 
nevýhradná –  neexkluzívna. V prípade výhradnej zmluvy sa klient zaväzuje pre 
účely sprostredkovania možnosti uzatvoriť zmluvu sprostredkovanú realitnou 
kanceláriou využívať služby výlučne realitnej kancelárie, a to po celú dobu 
platnosti a účinnosti zmluvy s realitnou kanceláriou. 

7.4. Za účelom naplnenia zmluvy je klient povinný poskytnúť realitnej kancelárii 
nevyhnutnú súčinnosť v rozsahu požadovanom realitnou kanceláriou.  

7.5. Klient vyhlasuje, že naplneniu zmluvy nebránia žiadne právne ani iné prekážky, 
ani žiadne práva tretích osôb, mimo tých, ktoré sú zmluvným stranám známe 
pri podpise zmluvy alebo vyplynú zo zmluvného vzťahu s treťou osobou. 
Zároveň sa klient zaväzuje, že v prípade, ak by sa počas účinnosti zmluvy 
takéto prekážky a práva vyskytli, vykoná všetky potrebné úkony, aby boli bez 
zbytočného odkladu a pochybností odstránené. 

 
Článok VIII. 

Práva a povinnosti realitnej kancelárie 
 

8.1. Realitná kancelária sa zaväzuje najmä: 
8.1.1. pri uzatváraní zmluvy poskytnúť klientovi informácie o skutočnostiach 

súvisiacich s poskytovanou službou, a to najmä informácie o forme, 
rozsahu, spôsobe a cene poskytovaných služieb; 

8.1.2. poskytovať služby v dohodnutom časovom období, resp. počas 
platnosti a účinnosti zmluvy a za odmenu za poskytovanie služieb 
stanovenú v zmluve; 

8.1.3. pokiaľ to situácia dovoľuje, vopred akýmkoľvek vhodným spôsobom 
informovať klienta o obmedzeniach či prerušeniach poskytovania 



služieb s výnimkou stavu krízovej situácie, mimoriadnej udalosti alebo 
vyššej moci, počas ktorej je splnenie tohto záväzku zo strany realitnej 
kancelárie nemožné; 

8.1.4. postupovať pri plnení podmienok zmluvy s odbornou starostlivosťou v 
záujme a v prospech klienta; 

8.1.5. oznámiť klientovi bez zbytočného odkladu každý problém pri 
poskytovaní služieb, vyriešenie ktorého si vyžaduje jeho súčinnosť; 

8.1.6. bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti, dôležité pre 
jeho rozhodovanie o uzatvorení zmluvy sprostredkovanej realitnou 
kanceláriou; 

8.1.7. na požiadanie predložiť klientovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie 
odmeny a ďalších nákladov za poskytnuté služby; 

8.1.8. zabezpečiť ochranu osobných údajov klienta; 
8.1.9. akékoľvek dodatočné požiadavky klienta, spojené s poskytovanými 

službami, ktoré nie medzi klientom a realitnou kanceláriou v zmluve 
dohodnuté, bude realitná kancelária realizovať  na základe samotnej 
zmluvy alebo platne uzatvoreného dodatku ku zmluve; 

8.1.10. plniť povinnosti spojené s finančným vyporiadaním zmluvných vzťahov 
na základe dohody s klientom, resp. treťou stranou. 

8.2. Realitná kancelária má právo najmä: 
8.2.1. overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené záujemcom 

o poskytovanie služieb v ním predložených dokladoch a dokumentoch, 
požadovaných realitnou kanceláriou v zmysle VOP; 

8.2.2. odmietnuť v súlade s podmienkami stanovenými zákonom a VOP 
uzatvorenie zmluvy a poskytovanie služieb záujemcovi o poskytovanie 
služieb; 

8.2.3. na zaplatenie odmeny a nákladov za poskytnuté služby v súlade s VOP 
a zmluvou; 

8.2.4. dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb klientovi v 
súlade s ustanoveniami VOP; 

8.2.5. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany klienta, ktorá je 
potrebná na riadne plnenie záväzkov zo strany realitnej kancelárie 
stanovených zmluvou a VOP; 

8.2.6. ukončiť zmluvu v súlade s VOP, zákonom a zmluvou. 
8.3. Realitná kancelária sa zaväzuje, že vykoná pre klienta najmä nasledujúce 

úkony: 
8.3.1. vykoná prvotnú obhliadku nehnuteľnosti; 
8.3.2. vypracuje fotodokumentáciu, príp. videodokumentáciu Nehnuteľnosti, 

jej pôdorys a prezentáciu; 
8.3.3. vypracuje ponuku k nehnuteľnosti a vykoná jej následnú inzerciu podľa 

svojho uváženia; 
8.3.4. aktívne vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych záujemcov, vedie 

obchodné rokovania a obhliadky nehnuteľnosti; 
8.3.5. zabezpečí pre účely realizácie zmluvného vzťahu služby advokáta, ktorý 

spracuje požadovanú zmluvnú dokumentáciu za účelom naplnenia 
predmetu zmluvy; 



8.3.6. informuje klienta o priebehu plnenia zmluvy, a to vrátane výzvy klienta 
k realizácii úkonov v zmysle zmluvy a súvisiacich zmluvných vzťahov.   

8.3.7. poskytuje súčinnosť klientovi pi prevzatí/odovzdaní nehnuteľnosti; 
  

Článok IX. 
Práva a povinnosti klienta 

 
9.1. Klient je povinný: 

9.1.1. odo dňa účinnosti zmluvy poskytovať realitnej kancelárii podľa jej 
požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie záväzkov 
realitnej kancelárie stanovených zmluvou a VOP; 

9.1.2. bez zbytočného odkladu oznamovať realitnej kancelárii akékoľvek 
skutočnosti majúce vplyv na možnosť uzatvorenia zmluvy 
sprostredkovanej realitnou kanceláriou; 

9.1.3. písomne oznámiť akúkoľvek zmenu v údajoch, poskytnutých realitnej 
kancelárii pri uzatváraní zmluvy, a to najneskôr do troch (3) pracovných 
dní odo dňa vzniku zmeny; 

9.1.4. uhradiť realitnej kancelárii všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce 
zo zmluvy včas, v dohodnutej výške a v súlade so zmluvou a VOP; 

9.1.5. pre účely úhrady akejkoľvek časti z odmeny a nákladov za poskytnuté 
služby, uviesť v platobnom doklade úplné všetky údaje, potrebné na 
identifikáciu príslušnej platby za poskytnuté služby, a to tak, ako budú 
uvedené v zaslanej alebo osobne prevzatej faktúre vystavenej realitnou 
kanceláriou; 

9.1.6. zabezpečiť, resp. umožniť, oprávneným osobám realitnej kancelárie 
spolu s tretími osobami ako záujemcami o uzatvorenie zmluvného 
vzťahu s klientom prístup k nehnuteľnosti v dohodnutom termíne; 

9.1.7. poskytnúť realitnej kancelárii bez zbytočného odkladu nevyhnutnú 
súčinnosť pri uzatváraní zmluvného vzťahu, ktorý je predmetom 
sprostredkovania zo strany realitnej kancelárie, a to najneskôr do 
uplynutia doby platnosti a účinnosti príslušne zmluvy; 

9.1.8. doručiť realitnej kancelárii vyhotovenie zmluvy, ktorej uzatvorenie 
sprostredkovala realitná kancelária, a to bezodkladne po jej uzatvorení, 
avšak nie neskôr ako päť pracovných dní odo dňa jej podpisu obidvoma 
zmluvnými stranami. Nedodržanie tejto povinnosti má okrem iného za 
následok to, že realitná kancelária nie je povinná vyplatiť akékoľvek 
plnenie v zmysle zmluvy a VOP; 

9.1.9. zachovávať obchodné tajomstvo, neposkytovať a nezverejňovať žiadne 
informácie, ktoré získal v súvislosti s užívaním poskytovaných služieb, 
prípadne aj akékoľvek iné informácie internej alebo obchodnej povahy, 
ktoré by mohli poškodiť záujmy realitnej kancelárie, tretím osobám. 
Klient sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú povahu dôverných informácií a skutočností, o ktorých sa 
dozvie počas vzájomnej spolupráce s realitnou kanceláriou. 

9.2. Klient má právo: 



9.2.1. na poskytovanie služieb za podmienok stanovených v zmluvou a vo 
VOP; 

9.2.2. na základe písomnej žiadosti na zaslanie informácií o jednotlivých 
úkonoch realizovaných realitnou kanceláriou; 

9.2.3. ukončiť zmluvu v súlade s VOP, zmluvou a zákonom. 
9.3. Klient nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy a VOP na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu realitnej kancelárie. 

9.4. Klient splnomocňuje realitnú kanceláriu k uzatváraniu časovo obmedzených 
dohôd o finančnom plnení (zmluva o úschove rezervačnej zálohy a pod.) s tým, 
že realitná kancelária je oprávnená preberať a uschovať zálohu až do 
uzatvorenia zmluvy sprostredkovanej realitnou kanceláriou, a to až do výšky 
desiatich percent (10%) finančného plnenia v prípade jednorazového plnenia, 
resp. trojnásobku   kúpnej ceny/ na úhradu nájomného, a to až do výšky 
trojnásobku pravidelného plnenia (nájomné a pod.) v zmysle zmluvy a dohôd o 
zložení a úschove rezervačnej zálohy a pod. 

9.5. Klient berie na vedomie, že okamihom uzatvorenia zmluvy sprostredkovanej 
realitnou kanceláriou, vzniká realitnej kancelárii právo na úhradu odmeny za 
podmienok zmluvy,  to započítaním odmeny voči zálohe zloženej na základe 
platne uzatvorenej dohody o zložení a úschove rezervačnej zálohy, s čím klient 
podpisom zmluvy vyslovuje súhlas. 
 

Článok X. 
Podmienky neposkytovania služieb 

 
10.1. Realitná kancelária je oprávnená dočasne prerušiť alebo obmedziť 

poskytovanie služieb na základe zmluvy a VOP bez toho, aby sa to považovalo 
za akékoľvek porušenie zmluvy, a to v prípade, ak klient: 
10.1.1. zneužíva služby, a toto zneužívanie vedie/by mohlo viesť k 

protizákonnej alebo inej nevhodnej aktivite, ktorá je v rozpore s 
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, 
a to prostredníctvom poskytovanej služby; 

10.1.2. porušil ustanovenie/a zmluvy alebo VOP. 
10.2. V prípade, že realitná kancelária postupuje podľa článku X. ods. 10.1. VOP, 

nevzniká klientovi nárok na úhradu škody ani iných sankcií v zmysle týchto 
VOP. 
 

Článok XI. 
Odmena za poskytnutie služieb 

 
11.1. Odmena za poskytnuté služby je stanovená v súlade s právnymi predpismi 

platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä so zákonom 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

11.2. V odmene za poskytnutie služieb nie sú zahrnuté niektoré náklady, 
predovšetkým správne poplatky, náklady na úradne osvedčenie pravosti 
podpisov a pod.  



11.3. Výška odmeny za poskytnutie služieb vyplýva zo zmluvy a VOP. 
11.4. Odmena za poskytnutie služieb je peňažná čiastka vyjadrená sumou alebo 

percentom, dohodnutá v zmluve, ktorú hradí klient alebo tretia strana, v 
závislosti od príslušného zmluvného vzťahu. 

11.5. Nárok na odmenu za poskytnuté služby vzniká realitnej kancelárii okamihom 
uzatvorenia zmluvy sprostredkovanej realitnou kanceláriou medzi klientom a 
treťou stranou. 

11.6. Realitná kancelária má nárok na odmenu aj za predpokladu, že k uzatvoreniu 
zmluvy sprostredkovanej realitnou kanceláriou, došlo aj po skončení platnosti 
zmluvy, ak k uzatvoreniu zmluvy medzi klientom a treťou stranou došlo v 
priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie. 

11.7. Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzatvorí bez 
ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie zmluvu sprostredkovanú realitnou 
kanceláriou s treťou osobou, ktorú mu označila realitná kancelária ako osobu 
vhodnú na uzatvorenie daného typu zmluvy na predmetnú nehnuteľnosť 
(najmä tak, že s určenou osobou vykonala obhliadku nehnuteľnosti). 

11.8. Klient je povinný oznámiť uzatvorenie zmluvy sprostredkovanej realitnou 
kanceláriou bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných 
dní od jej uzatvorenia. 

11.9. Odmenu za poskytnuté služby spolu s DPH (ak je realitná kancelária platcom 
DPH) je povinný uhradiť klient po poskytnutí služieb, a to spolu s nákladmi za 
služby mu poskytnuté. 

 
  

Článok XII. 
Platenie odmeny za poskytnuté služby 

 
12.1. Klient je povinný uhradiť odmenu a prípadné náklady za poskytnuté služby 

spolu s príslušnou sumou DPH, pripadajúcou na celkovú fakturovanú sumu, na 
základe faktúry vystavenej realitnou kanceláriou. 

12.2. V prípade, ak nie je v príslušných ustanoveniach zmluvy uvedené inak, je 
faktúra vystavená realitnou kanceláriou splatná do štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, a to na účet realitnej kancelárie 
uvedený v zmluve, resp. vo faktúre. 

12.3. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku klienta je 
realitná kancelárie oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 
0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úplného 
zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody realitnej kancelárie nie je týmto 
ustanovením VOP dotknutý. 

12.4. Odmena za poskytnuté služby podľa zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok 
klienta vyplývajúci zo zmluvy a VOP sa považuje za riadne a včas uhradený 
okamihom pripísania celej fakturovanej sumy na bankový účet realitnej 
kancelárie alebo zaplatením celej fakturovanej sumy v hotovosti k rukám 
oprávnenej osoby realitnej kancelárie, a to najneskôr v posledný deň 
splatnosti faktúry. 



12.5. Realitná kancelária je oprávnená započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku, 
ktorú má voči klientovi, voči pohľadávkam, ktoré má klient voči realitnej 
kancelárii, a to bez ohľadu na skutočnosť, z akého dôvodu vznikli. Ak nie je 
dohodnuté inak, voči pohľadávkam klienta sa započítava najskôr príslušenstvo 
a následne istina pohľadávky realitnej kancelárie. Realitná kancelária má 
právo započítať aj také vzájomné pohľadávky, z ktorých niektorá ešte nie je 
splatná alebo je premlčaná, ako aj pohľadávky, ktoré nemožno uplatniť na 
súde. 

  
Článok XIII. 

Sankcie 
 

13.1. V prípade, ak: 
13.1.1. klient, po podpísaní výhradnej (exkluzívnej) zmluvy, uzatvorí zmluvu 

sprostredkovanú realitnou kanceláriou s akoukoľvek treťou osobou bez 
vedomia realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá 
odmena realitnej kancelárie; alebo 

13.1.2. klient uzatvorí zmluvu sprostredkovanú realitnou kanceláriou s treťou 
osobou, ktorú mu označila realitná kancelária ako osobu vhodnú na 
uzatvorenie zmluvy sprostredkovanej realitnou kanceláriou na 
predmetnú nehnuteľnosť bez vedomia realitnej kancelárie a bez toho, 
aby bola uhradená dohodnutá odmena realitnej kancelárii; alebo 

13.1.3. realitná kancelária obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky 
záujemcu a je pripravená uhradiť klientovi dohodnutú cenu podľa 
zmluvy najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy sprostredkovanej realitnou 
kanceláriou, a klient aj napriek tomu odmietne uzatvoriť takúto zmluvu 
s treťou osobou; alebo 

13.1.4. klient zmarí rokovania spojené s prípravou a uzatvorením zmluvy 
sprostredkovanej realitnou kanceláriou s treťou osobou, či už svojou 
nečinnosťou alebo úmyselným konaním;  

sa klient zaväzuje uhradiť realitnej kancelárii zmluvnú pokutu, a to:  
a) v prípade predaja nehnuteľnosti alebo prevodu práv a povinností člena 

bytového družstva k nehnuteľnosti vo výške päť percent (5%) z ceny 
nehnuteľnosti stanovenej zmluvou; 

b) v prípade prenájmu nehnuteľnosti vo výške jednonásobku mesačného 
plnenia mesačného stanoveného zmluvou. 

13.2. Zmluvná pokuta je splatná do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia 
nároku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo realitnej kancelárie 
na náhradu škody v celom rozsahu. 

 
Článok XIV. 

Vznik a zánik zmluvy 
 
14.1. Zmluva sa považuje za riadne uzatvorenú okamihom jej podpísania 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. 



14.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, s 
presne určeným a v zmluve uvedeným dátumom skončenia platnosti a 
účinnosti. 

14.3. Realitná kancelária je viazaná predloženým návrhom zmluvy po dobu 
pätnástich kalendárnych dní od jej predloženia záujemcovi o poskytovanie 
služieb. 

14.4. Zmluva zaniká: 
14.4.1. skončením platnosti a účinnosti zmluvy (ak bola uzatvorená na dobu 

určitú); 
14.4.2. naplnením účelu, na ktorý bola zmluva uzatvorená; 
14.4.3. písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán; 
14.4.4. písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane. 

14.5. Realitná kancelária je oprávnená vypovedať zmluvu z technických dôvodov, ak 
nemôže ďalej poskytovať klientovi služby v dohodnutom rozsahu alebo 
potrebnej kvalite. 

14.6. Klient môže písomne vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez 
uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť realitnej 
kancelárii zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď zmluvy týka. 

14.7. Ak v zmluve nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny 
mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť zmluvy na 
základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím 
posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota. 

14.8. Zmluvu možno ukončiť aj písomným odstúpením od zmluvy za podmienok a 
spôsobom stanoveným VOP a zákonom. 

14.9. Realitná kancelária je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak klient: 
14.9.1. nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči 

realitnej kancelárii zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, do 
pätnástich kalendárnych dní po dni splatnosti týchto peňažných 
záväzkov; 

14.9.2. opakovane porušuje ustanovenia zmluvy alebo VOP; 
14.9.3. predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, 

týkajúce sa jeho identifikácie alebo nehnuteľnosti; 
14.9.4. nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP 

alebo zmluvou; 
14.9.5. protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane 

zneužíva služby; 
14.9.6. je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie; 
14.9.7. na klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok klienta bol 

zamietnutý pre nedostatok majetku; 
14.9.8. na majetok klienta bola nariadená exekúcia; 
14.9.9. od výhradnej (exkluzívnej) zmluvy je realitná kancelária oprávnená 

odstúpiť v prípade, ak klient porušil podmienky výhradnej zmluvy; 
14.9.10. pri vypĺňaní zmluvy poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne 

údaje a informácie ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, alebo ak neskôr 



vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých klient mal a/alebo mohol vedieť, a 
ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu zmluvy. 

14.10. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, ak realitná kancelária: 
14.10.1. opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje služby podľa dohody; 
14.10.2. od výhradnej zmluvy je klient oprávnený odstúpiť  v prípade, ak je 

realitná kancelária počas doby trvania zmluvy nečinná a nevyvíja 
aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky klienta a naplneniu účelu 
zmluvy, a to najmenej po dobu šesťdesiatich kalendárnych dní. 

14.11. Odstúpením od zmluvy dôvodov uvedených vo VOP táto zaniká v deň 
nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené 
druhej zmluvnej strane. 

14.12. Realitná kancelária je povinná poskytnúť na vyžiadanie po zániku zmluvy 
konečné vyúčtovanie poskytnutých služieb, ktoré je klient povinný uhradiť za 
podmienok v zmysle VOP. 

14.13. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy ešte pred uzatvorením zmluvy 
sprostredkovanej realitnou kanceláriou, resp. pred vyhľadaním vhodnej tretej 
osoby, bez ohľadu na dôvod zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sa klient 
zaväzuje uhradiť realitnej kancelárii všetky náklady vynaložené na 
poskytnutie služby v zmysle zmluvy ako aj ďalšie náklady v zmysle VOP. 

14.14. Dohoda uzatvorená na dobu určitú sa po uplynutí jej platnosti vždy 
automaticky predlžuje o jeden (1) kalendárny mesiac, pokiaľ klient písomne 
nepožiada o jej ukončenie, ktoré musí byť realitnej kancelárii doručené 
najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred takýmto skončením platnosti 
zmluvy. 

14.15. V prípade, že realitná kancelária uzatvorí dohodu o zložení a úschove 
rezervačnej zálohy so záujemcom o právny vzťah k nehnuteľnosti, predlžuje 
sa doba platnosti a účinnosti zmluvy na dobu, počas ktorej bude platná takáto 
dohoda o zložení a úschove rezervačnej zálohy, tzn. platnosť oboch dohôd 
skončí v ten istý deň. 

14.16. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti zmluvy zostávajú v 
platnosti aj po jej zániku. 

 
Článok XV. 

Zodpovednosť za škodu 
 

15.1. Realitná kancelária zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila 
zavineným porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy  výlučne v 
rozsahu určenom VOP, nezodpovedá však za ušlý zisk klienta spôsobený 
porušením svojich povinností stanovených v zmluve alebo VOP. Zodpovednosť 
realitnej kancelária za škodu, spôsobenú klientovi v dôsledku riadneho 
nesplnenia si povinností stanovených zmluvou a VOP, je obmedzená na 
povinnosť vrátiť pomernú časť klientom uhradenej odmeny za poskytnuté 
služby, alebo pomerne znížiť odmenu za poskytnuté služby za obdobie 
chybného poskytovania služieb podľa podmienok zmluvy a VOP, ak tento 
nárok klient uplatnil voči realitnej kancelárii písomne, najneskôr do dvoch 
mesiacov odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca tento nárok. 



15.2. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov klienta stanovených 
v zmluve a vo VOP vznikne realitnej kancelárii škoda, je túto škodu klient 
povinný v celej výške nahradiť. 

15.3. V prípade, že klient hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť 
stanovenú v zmluve alebo VOP, je realitná kancelária oprávnená požadovať od 
Klienta náhradu škody vzniknutú porušením takejto povinnosti, a to v celom 
rozsahu a výške. 

15.4. Realitná kancelária nezodpovedá klientovi za vznik škody, ktorá mu vznikne 
nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v rámci VOP, ktorá by vznikla 
porušením povinnosti stanovenej VOP zo strany klienta a tiež nezodpovedá 
klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzatvorených zmlúv 
sprostredkovaných realitnou kanceláriou. 

15.5. Realitná kancelária je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé 
od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej 
poskytol klient, a ktoré poskytuje tretím osobám. V prípade dodržania tejto 
povinnosti nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola spôsobená 
nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klienta, resp. od 
tretej osoby. 

 
Článok XVI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
16.1. Všetky informácie, posielané realitnou kanceláriou klientovi v súvislosti so 

zmluvou faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne 
doručené klientovi uplynutím piatich kalendárnych dní odo dňa ich odoslania 
klientovi na jeho poslednú známu adresu pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví 
zmluvy, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú realitnej 
kancelárii. 

16.2. Ak nie je možné klientovi doručiť akúkoľvek faktúru zasielanú v súvislosti so 
zmluvou na jeho poslednú známu adresu pobytu/sídla, považuje sa táto za 
doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, 
oznámi realitnej kancelárii, že poštovú zásielku nemožno klientovi doručiť (tzn. 
adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát 
nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať 
zásielku). 

16.3. Realitná kancelária si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu 
VOP, pričom táto zmena sa nedotkne zmlúv uzatvorených pred dňom 
nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených VOP. 

16.4. Zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán a len vo 
výnimočných prípadoch formou písomne uzatvoreného dodatku.  

16.5. Každá platne uzatvorená zmluvy sa riadi aktuálnymi VOP. 
16.6. Tieto VOP boli prijaté dňa 1.8.2022 kedy nadobudli platnosť a účinnosť. 
16.7. Každá aktualizácia alebo zmena VOP bude zverejnená po jej doplnení na 

webovej stránke realitnej kancelárie, www.movittireal.sk. 
16.8. Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán 

ohľadne predmetu zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné 



predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok, dotýkajúcich sa 
predmetu zmluvy. 

16.9. V prípade, že sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv 
na platnosť ostatných ustanovení zmluvy a VOP. Neplatné ustanovenie sa 
nahradí ustanovením zákona a ostatných platných predpisov platných 
a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré je svojím obsahom a účelom 
najbližšie obsahu zmluvy a VOP a najlepšie vystihuje zámer zmluvných strán. 

16.10. Klient podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť sa s 
obsahom VOP, že si VOP pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a 
zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na 
dôkaz čoho pripojil k zmluve svoj vlastnoručný podpis. 
 


