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ÚVOD 

 

Dobrý deň, volám sa Andrej Pavelek a pomáham majiteľom s predajom 

nehnuteľností, a to bezpečne, rýchlo a výhodne, ako aj bez zbytočných starostí.  

 

Práve sa Vám do rúk dostala Ebook s 12 krokmi, ako predať nehnuteľnosť bezpečne 

a výhodne do 21 dní. Ebook je určená pre všetkých majiteľov nehnuteľností, ktorí si chcú 

na konci predaja povedať: „Super, predali sme náš byt/dom bezpečne, za cenu, ako 

sme chceli, a v termíne, aký nám vyhovoval .“  

 

Cieľom knihy je Vám, ako majiteľom bytov a domov, ukázať systém, akým pracujú 

profesionáli v oblasti predaja nehnuteľností, ktorí dokážu predávať nehnuteľnosti 

rýchlejšie a dokonca i za vyššiu cenu.  

 

Každý z nás sa v živote dostane do situácie, kedy sa bude musieť zaoberať otázkou 

predaja nehnuteľnosti. Založenie spoločnej domácnosti, prírastok do rodiny, stavba 

rodinného domu, predaj pozostalosti, rozvodové konanie, vyplatenie exekútora, 

optimalizácia nákladov a pod. To je len malý sumár udalostí, pri ktorých sa budeme 

musieť ako majitelia zaoberať predajom domu či bytu. 

 

Bohužiaľ chýb, ktorých sa pri predaji majitelia nehnuteľností dopúšťajú, je ešte 

oveľa viac ako dôvodov predaja. Sú to chyby, ktoré veľmi často stoja majiteľov nemálo 

peňazí, času a nervov.  

 

Tou prvou a zároveň kritickou chybou, ktorej sa majitelia nehnuteľností 

dopúšťajú, je predaj bytu či domu bez akýchkoľvek skúseností v tejto oblasti.  

 

Uvedieme si malý príklad. Dovoľte, aby so Vám predstavil Petra a Anku. Sú to 

majitelia, ktorí sa po 15 rokoch rozhodli predať svoj byt.  
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Ako prvé zadajú inzerát na internete bez fotografií a popisu, s vysvetlením: „Však to 

ideme vyskúšať. Veď čo už na predaji môže byť také ťažké? Isto predáme náš byt do týždňa a za 

takú cenu, akú chceme. Všade hovoria, že sa byty dobre predávajú.“ 
 

 

 
Majitelia Peter a Anka predávajú byt 

 

Do 15 minút od uverejnenia im začnú volať realitné kancelárie, ale  žiaden 

záujemca. Za dva dni im zavolá minimálne 40 maklérov a položia Anke a Petrovi 2 otázky: 

„Môžeme si pridať Vašu nehnuteľnosť do ponuky?“ alebo: „Máme kupujúceho na Vašu 

nehnuteľnosť, môžeme prísť na obhliadku?“ 

 

 

Reakcie realitných kancelárii na súkromnú inzerciu majiteľov 

Peter presvedčí Anku, že čím viac kancelárií to má v ponuke, tým viac ľudí sa dozvie 

o nehnuteľnosti a to je v konečnom dôsledku pre predaj dobre. Veď je to logické. A preto 

sa rozhodli spolupracovať s 20 realitnými kanceláriami. 
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Do siedmych dní je na realitných internetových portáloch 20krát pod sebou 

identický inzerát bez fotografie, ale vždy s inou cenou a popisom. Prejdú tri mesiace 

a situácia sa nezmenila. Majitelia sú nešťastní, pretože aj napriek tomu, že to má v ponuke 

20 kancelárií, sa im stále nedarí nájsť kupujúceho. Jedinú spätnú väzbu, ktorú od 

realitných kancelárií dostali, je otázka, či je daná ponuka ešte aktuálna a za akú cenu sa 

byt predáva. Znechutení z celého predaja, majitelia Peter a Anka znížia radikálne cenu 

nehnuteľnosti, len aby konečne predali byt, hoc aj pod cenu, o čom pôvodne neuvažovali. 

Postup, ktorý Peter a Anka pri predaji svojej nehnuteľnosti zvolili, je rovnaký, ako 

keby sme začali stavať dom ukladaním a murovaním tehál na holú zem. Nech 

spravíme múry akokoľvek hrubé, vždy nám padne strecha na hlavu, ak nemáme spravené 

poriadne základy. 

Tak ako výstavba rodinného domu má svoje postupné kroky (vykopanie základovej 

jamy, betonáž základov, hrubá stavba, strecha, a pod.), rovnako i predaj nehnuteľnosti 

má postupné, na seba nadväzujúce kroky. Ak zabudneme hoc len na jeden z nich, vždy 

sa môže stať chyba, ktorá nás ako majiteľov bude stáť čas a peniaze. 

 

Dôvodom predaja nehnuteľnosti je dôležité rozhodnutie 

 

Na mieste je otázka: Prečo majitelia nehnuteľností robia takéto chyby? Tých 

dôvodov môže byť hneď niekoľko. Avšak tým hlavným je nedostatok skúseností, ktorý je 

spôsobený tým, že sme na svoje nehnuteľnosti pevne naviazaní. 

Keď sa už napokon rozhodneme predať dom či byt, tak dôvodom predaja sú 

spravidla veľmi dôležité životné rozhodnutia. A nakoľko takých dôležitých rozhodnutí 

počas života nevykonáme veľa, môžu od posledného predaja bytu či domu ubehnúť roky 

a v nemálo prípadoch i desaťročia. 
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Lenže celý svet sa veľmi dynamicky mení a čo platilo pred desiatimi rokmi, je 

dnes už zastarané. V oblasti predaja nehnuteľností to platí dvojnásobne. 

Pokým Vám pred desiatimi rokmi stačilo podať inzerát do Avíza a ozvalo sa Vám 

tucet záujemcov, dnes už takéto možnosti inzercie nefungujú. Ak ste pri úspešnom predaji 

pred siedmimi rokmi podali jeden inzerát bez fotografie a popisu, v dnešnej veľkej 

konkurencii nehnuteľností a zároveň časovej zaneprázdnenosti kupujúcich, je to už 

neakceptovateľné. 

To, že ste sa ako majitelia nehnuteľností rozhodli prečítať túto knihu, znamená, že 

si uvedomujete dynamické zmeny, ktoré práve v tejto oblasti prebiehajú. Taktiež sa 

chcete vyvarovať chýb, ktoré sú spojené s predajom bytu či domu, a zároveň ste 

ochotní pre úspešný predaj nehnuteľnosti niečo spraviť. To je pre Vás obrovské plus.  

Tak poďme na to  

 

 

        Andrej Pavelek 
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SYSTÉM  

 

 Skôr, ako si postupne ukážeme jednotlivé kroky, ktoré musíme ako majitelia 

nehnuteľnosti pri úspešnom predaji vykonať, musíme si ukázať, ako je pripravená táto 

kniha. Tak lepšie pochopíme, o čom konkrétne je úspešný predaj nehnuteľnosti. 

Isto mi dáte za pravdu, že každý majiteľ chce dosiahnuť pri predaji svojej 

nehnuteľnosti čo najvýhodnejšie podmienky. Nech už je to vyššia predajná cena, 

termín vysťahovania a pod. Bohužiaľ väčšina majiteľov toho nedosiahne. Na mieste je 

otázka, ako je to možné? 

 

Základom úspechu v predaji nehnuteľnosti je SYSTÉM 

 

Rozdiel medzi úspešným a neúspešným predajom je v systéme. Úspešní tento 

systém majú a pravidelne ho využívajú, tí neúspešní ho nemajú vôbec, resp. ak ho 

majú, tak ho nevyužívajú. Systém predstavuje riešenie akejkoľvek situácie. 
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Predstavte si systém ako cestu, ktorá Vás čo najrýchlejšie dovedie do cieľa. 

V prípade, že tento systém nemáme, pracujeme v istom režime náhody. A rovnako aj 

výsledok našej činnosti je dielom náhody. To znamená, že sa spoliehame na náhodu, ktorá 

by nás mala úspešne doviesť do cieľa. Ale sami dobre vieme, ako to potom končí... 

V minulosti som bol trošku zábudlivý a často sa mi stávalo, že som si zabudol doma 

kľúče, mobil, alebo doklady s peniazmi. A keďže Murphyho zákony fungujú excelentne, tak 

som to zistil práve v momente, keď som ich najviac potreboval. 

 

 

Systém odchodu z domu 

 

Aby som do budúcna predišiel podobnej situácii, tak som si na základe toho 

zaviedol tzv. systém odchodu z domu. Vždy, keď z domu odchádzam, tak mi prebleskne 

v hlave, či mám kľúče, peňaženku s dokladmi a mobil. Ak mám, tak môžem odísť. 

Na podobnom systéme funguje celý svet okolo nás, i keď si to nemusíme 

uvedomovať. Ak si robíme vajíčka na raňajky, či štartujeme auto alebo sa obliekame. Isto 

si nezačneme ako prvé obliekať kabát, či nohavice. 

Systém, ktorým dosiahneme úspešný predaj nehnuteľnosti, musí byť v prvom rade 

efektívny, funkčný a logický. Efektívny, aby sme dosiahli predaj čo najrýchlejšie a za čo 

najvyššiu cenu. Funkčný, aby to bol systém, ktorý dosahuje pravidelné a reálne výsledky, 

a logický z toho dôvodu, aby sme napríklad nezačali stavať dom od strechy. Isto vieme 

ako by to v tomto prípade skončilo, však? 

Systém je v podstate návod alebo postup po sebe nasledujúcich krokov. 
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Nižšie si ukážeme, ako vyzerá taký presný návod v oblasti predaja nehnuteľnosti: 

1. Motivácia k predaju 

2. Zhodnotenie očakávaní 

3. Spolupráca s realitným maklérom 

4. Načasovanie predaja nehnuteľnosti 

5. Nastavenie ponukovej ceny 

6. Príprava nehnuteľnosti na predaj 

7. Prezentácia nehnuteľnosti 

8. Inzercia nehnuteľnosti 

9. Obhliadky a spätná väzba z trhu 

10. Vyjednávanie 

11. Bezpečnosť prevodu nehnuteľnosti 

12. Preberanie nehnuteľnosti 

 

Ako môžeme vidieť, je to súhrn 12-tich krokov, ktoré po sebe nasledujú. Obrovská 

výhoda využívania systému tkvie v tom, že vždy a v každom momente ako majitelia vieme, 

kde sa práve nachádzame, a vieme i to, čo musíme práve v tento moment vyriešiť. 

Ak máme systém a presne podľa neho postupujeme, nemôže sa stať, že na dajaký krok 

zabudneme (a keďže Murpyho zákony fungujú dokonale, bude to práve taký krok, ktorý 

môže spôsobiť výrazné spomalenie, alebo dokonca zastavenie celého predaja 

nehnuteľnosti). Zároveň vždy presne vieme, čo musíme zmeniť, aby sa predaj domu či 

bytu posunul k úspešnému koncu.  

V prípade, ak už predávate nehnuteľnosť a nedarí sa Vám nájsť toho správneho 

kupujúceho, tak práve tento systém je pre Vás riešením. A najlepšie na tom celom je to, 

že sme opraty predaja dostali do vlastných rúk a nespoliehame sa na náhodu. 
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1. KROK: MOTIVÁCIA K PREDAJU 

 

 Samotným začiatkom úspešného predaja nehnuteľnosti je presná špecifikácia 

dôvodov, pre ktoré sme sa ako majitelia rozhodli predať dom či byt. Hovoríme tomu 

motivácia k predaju.  

Práve od týchto dôvodov závisí, či nastavíme správne predajnú stratégiu 

i predajný plán. Odpovie nám rovnako na otázku, dokedy a koľko financií potrebujeme na 

splnenie našich cieľov, na základe ktorých sme sa rozhodli predať nehnuteľnosť. A to je 

veľmi dôležité. 

 

Aký je ten Váš dôvod predaja nehnuteľnosti? 

 

Dôvodov na predaj je veľmi mnoho: plánovanie rodiny, kúpa väčšej, lepšej 

a krajšej nehnuteľnosti, rozvod, t.j. vyrovnanie BSM, predaj pozostalosti, predaj firemného 

nehnuteľného majetku, predaj bytu či domu z dôvodu optimalizácie prevádzkových 

nákladov, predaj nehnuteľnosti na vyplatenie exekúcie a pod. 
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Dôvodov je naozaj veľmi veľa. Aký je ten Váš? Prečo ste sa rozhodli predať Vašu 

nehnuteľnosť? Je to jediný dôvod, alebo je týchto dôvodov viac? 

 

Na základe dôvodov nastavíme STRATÉGIU PREDAJA 

 

Dokedy potrebujete peniaze z predaja? Čo sa stane v prípade, ak sa to nestihne 

v termíne, ktorý ste si určili? Aké dôsledky Vám z neúspechu vyplynú? Odporúčam Vám, 

aby ste si všetky tieto odpovede napísali na papier. 

 

Predajná stratégia 

 

Keď viete na tieto otázky odpovedať, tak potom presne viete, ako nastaviť celú 

predajnú stratégiu. 

Ako majitelia si môžeme zvoliť z troch stratégií: 

a) Pomalý predaj – ako predávajúcich nás nič k predaju netlačí, očakávame 

maximalizáciu zisku z predaja nehnuteľnosti, preto nastavíme ponukovú cenu 

mierne nad úroveň hodnoty bytu či domu. Nevýhoda tejto stratégie je v tom, že 

nemáme v tomto prípade možnosť rozhodovať sa medzi viacerými 

záujemcami, ktorí by vedeli cenu nehnuteľnosti navýšiť. A zároveň dlhodobým 

ponúkaním nehnuteľnosti klesá záujem zo strany vážnych kupujúcich. To 

znamená, že sme nútení znižovať z ceny nehnuteľnosti. 

b) Rýchly predaj – ako majitelia sme v situácii, kedy súrne potrebujeme určitú sumu 

peňazí (napr. na vyplatenie exekúcie), resp. potrebujeme súrne vyplatiť do určitého 
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dátumu finančnú čiastku (kúpa rezervovanej nehnuteľnosti). Nastavenie 

ponukovej ceny je preto nutné dať pod úroveň jej hodnoty, aby sme mali istotu, že 

sa nehnuteľnosť do určitého dátumu predá za určitú cenu. Nevýhodou tejto 

stratégie je v tom, že sme pod tlakom a z toho dôvodu predajná cena 

nehnuteľnosti nebude v takej výške, akú by sme dosiahli inými stratégiami. 

c) Aukcia nehnuteľnosti – je podobná ako stratégia rýchleho predaja, to znamená 

nastavenie ponukovej ceny pod hodnotu nehnuteľnosti, len s tým rozdielom, že 

neakceptujeme ponuku od prvého záujemcu. Budeme však vyjednávať 

s kupujúcimi na dosiahnutí čo najvyššej predajnej ceny. Veľmi často dosiahneme 

týmto systémom oveľa lepšiu predajnú cenu, ako keby sme išli stratégiou 

pomalého predaja, a zároveň to dosiahneme i za kratší čas. Jediná nevýhoda, 

ktorú táto stratégia môže mať, je v schopnosti majiteľa vyjednávať 

s potenciálnymi kupujúcimi. Ak si na to netrúfate, alebo máte málo skúseností 

s vyjednávaním, odporúčam Vám nájsť si profesionálneho makléra, ktorý má 

skúsenosti s touto stratégiou a presne vie, ako vyjednávať s kupujúcimi, aby ste 

dosiahli čo najlepšie podmienky. 

 

Aukcia nehnuteľnosti 

 

Z prvého kroku v systéme úspešného predaja vyplýva, že ak nie sme pod časovým 

alebo finančným tlakom, je vždy len na škodu predávať nehnuteľnosť pod jej hodnotu. Ale 

ak už sme pod časovým stresom, nemá zmysel predávať byt za trhové ceny, nakoľko z 

časového hľadiska sa nemusí uskutočniť predaj, a tým nám vznikne väčšia škoda, napr. 

prepadnutie zálohy za vysnívaný byt či dom. 

Tak už poznáte svoj dôvod na predaj, rovnako ako stratégiu, ktorú budete voliť. 
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2. KROK: ZHODNOTENIE OČAKÁVANÍ 

 

Zhodnotenie očakávaní z hľadiska ceny 

 

Druhým krokom v systéme úspešného predaja nehnuteľnosti je zhodnotenie 

očakávaní, ktoré máme od predaja bytu či domu.  

Sú naše ciele, ktoré si chceme splniť predajom nehnuteľností, reálne alebo nie? 

Ak zistíme, že naše očakávania sú nereálne, nemá v súčasnej dobe zmysel predávať danú 

nehnuteľnosť. 

Na malom príklade si ukážeme, ako naše očakávania zhodnotiť: Predpokladajme, 

že sme majiteľmi 3izbového bytu v pôvodnom stave panelového domu v Bratislave-

Dúbravke a predajom bytu chceme bez dofinancovania kúpiť dva 1i byty v rovnakom stave 

a lokalite. Ako zistiť, či je náš cieľ reálny alebo nie? 

Najskôr potrebujeme zistiť, akú približnú hodnotu má naša nehnuteľnosť. 

Na základe cenovej porovnávacej analýzy, ktorú si vysvetlíme v nasledujúcich častiach 

Ebook, sme určili cenu našej nehnuteľnosti na 89.990 EUR (vrátane provízie pre RK). 

 

 

Zistenie približnej hodnoty predávaného bytu 

 

Po zistení hodnoty našej nehnuteľnosti si musíme pozrieť, v akých cenových 

reláciách sa pohybujú 1i byty v pôvodnom stave v rovnakej lokalite. Použitím 

rovnakej cenovej porovnávacej analýzy sme našli byty s cenou 54.660 EUR a 56.000 EUR. 
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Zistenie cien 1i bytov v pôvodnom stave a lokalite Dúbravka 

 

Poďme si to zosumarizovať: predajom bytu sme získali cca 90.000 EUR, ale na 

kúpu budeme potrebovať min. 110.660 EUR (byt 1 54.660 EUR a byt 2 56.000 EUR). Rozdiel, 

ktorý budeme musieť doplatiť, je teda 20.660 EUR. 

Naším cieľom však bolo kúpiť dva 1i byty v rovnakom stave a lokalite ako predávaná 

nehnuteľnosť, a to bez toho, aby sme museli doplatiť čo i len jedno euro navyše. 

 

Výsledkom zhodnotenia očakávaní je i možnosť ODLOŽENIA predaja 

 

Z príkladu už vieme, že momentálne je náš cieľ nereálny, keďže musíme mať 

na dofinancovanie min. 20.660 EUR. Túto čiastku môžeme uhradiť z nasporených 
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peňazí alebo musíme mať niekoho, kto je nám ochotný túto čiastku požičať (rodina, 

banka a pod.). Máme však i tretiu možnosť. Hľadať nehnuteľnosť v inej, t.j. lacnejšej 

lokalite. 

V prípade, že nechceme bývať v inej lokalite a zároveň nemáme už zmienenú sumu 

finančných prostriedkov, resp. nikto nám danú sumu nepožičia, odporúčam nepúšťať sa 

do žiadneho predaja. Darmo predáte nehnuteľnosť, keď za peniaze z predaja Vami 

požadované byty nekúpite. 

To by sme mali všetko k prvému kritériu zhodnotenia očakávaní pri predaji, a to 

z hľadiska ceny. 

 

Zhodnotenie očakávaní z hľadiska daní a odvodov 

 

Druhým, nemenej závažným kritériom pri zhodnotení očakávaní je zistenie, či nám 

z príjmu, ktorý dosiahneme z predaja bytu či domu, vyplýva daňová povinnosť a odvod 

do zdravotnej poisťovne. V jednoduchosti povedané, či musíme vyplatiť štátu daň a 

odvod z peňazí za predaj našej nehnuteľnosti. 

Ak sme nadobudli nehnuteľnosť skôr ako pred 5 rokmi, tak sme zo zákona 

povinní odviesť  štátu daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, a to vo výške 19 % zo 

základu dane, a taktiež odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14 %. 

Aby sme si to vysvetlili, uvedieme si opäť malý názorný príklad: 

Predpokladajme, že sme predali byt za 100.000 EUR, ktorý sme pred 3 rokmi kúpili 

a zaplatili sme zaň 75.000 EUR, čo je tzv. obstarávacia cena. Ďalších 15.000 EUR sme 

investovali do rekonštrukcie bytu. 

Rovnako budeme tieto náklady preukázateľne dokladovať daňovému úradu. 

Potom musíme vypočítať základ dane, to je rozdiel medzi predajnou a obstarávacou 

cenou spolu s nákladmi spojenými s rekonštrukciou. 

Výpočet dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti a odvodu do zdravotnej poisťovni 

je nasledujúci: 
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Výpočet dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti a odvod do zdravotnej poisťovne 

 

Ak sme vypočítali daňový základ, tak daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti a 

povinný odvod do zdravotnej poisťovne je celkovo 33 % zo základu dane. V tomto prípade 

3.300 EUR. 

V prípade, ak sme danú nehnuteľnosť nadobudli dedením alebo darovaním, 

odporúčam Vám konzultáciu s profesionálnym realitným maklérom alebo daňovým 

poradcom. Predídete tým neželanému prekvapeniu, keď Vám príde z daňového úradu 

doporučená zásielka s vyrubenou daňou a pokutou. 

Každý prípad je iný, preto je veľmi dôležité nepodceniť práve tento krok. Vyhnete 

sa tým už na začiatku nepríjemným prekvapeniam.  
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3. KROK: SPOLUPRÁCA S REALITNÝM MAKLÉROM 

 

Ešte pred samotným spustením predaja by sme si mali „naliať čistého vína“   a zistiť 

odpovede na nasledujúce otázky. 

Aké máme skúsenosti s predajom nehnuteľností? Kedy sme naposledy predali byt 

alebo dom? Za aký čas sa nám ho podarilo predať? Akých chýb sme sa počas predaja 

dopustili? Máme toľko času, aby sme sa mohli venovať predaju na 100 %? Máme toľko 

skúseností, aby sme sa mohli do predaja pustiť sami? Vieme, čoho sa máme vystríhať a na 

čo si dať pozor? To je stručný sumár otázok, na ktoré by sme mali pravdivo odpovedať. 

Práve od nich závisí úspech nášho predaja. 

V prípade, že sme časovo vyťažení alebo máme v oblasti predaja nehnuteľností 

veľmi málo skúseností (prípadne sú tieto skúsenosti len sprostredkované od kamarátov či 

známych), stojí viac ako za úvahu spolupráca s profesionálnym realitným maklérom 

či realitnou kanceláriou. 

 

Kedy by sme mali vážne premýšľať nad spoluprácou s realitným maklérom? 

1. Ak nemáme žiadne skúsenosti s predajom nehnuteľnosti. 

2. Predali sme nehnuteľnosť pred niekoľkými rokmi. 

3. Predávame nehnuteľnosť s dákou komplikáciou (vecné bremeno, záložné právo, 

viac spoluvlastníkov, predaj pozostalosti a pod.). 

4. Ak nechceme mať žiadne starosti s predajom nehnuteľnosti. 

5. V prípade, že sme časovo vyťažení. 

6. Ak nebývame v danej lokalite. 

Vo všetkých týchto prípadoch sa oplatí spolupracovať s kvalitným a 

profesionálnym maklérom. Napísal som s kvalitným, nakoľko maklérom sa môže stať 

ktokoľvek, kto má maturitu. 
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Riešiť otázku spolupráce s realitným maklérom po zverejnení súkromného 

inzerátu na internete je už neskoro. Sotva zverejníte Váš súkromný inzerát na internete, v 

tom momente Vás zaplavia desiatky telefonátov a e-mailov od realitných kancelárií 

a maklérov. 

 

Vo veľkej väčšine Vám položia otázku: Môžeme si dať Vašu nehnuteľnosť do ponuky 

našej kancelárie? Pošlite nám fotografie nehnuteľnosti. Alebo Vám rovno oznámia: Máme 

kupujúceho na Vašu nehnuteľnosť. V tom okamihu by Vám mala  

na rozum prísť otázka: Aké informácie vedia títo realitní makléri poskytnúť potenciálnym 

klientom, keď u nás nikdy neboli a našu nehnuteľnosť nepoznajú? Aké    z výhod, ktoré 

náš byt alebo dom poskytuje, vedia povedať realitné kancelárie svojmu klientovi, keď 

sú so záujemcom u nás prvýkrát? 

 

Hneď je Vám jasné, že zo strany kancelárií ide o hru podľa ich pravidiel. Ak na túto 

hru pristúpite, musíte sa obrniť hrošou kožou pri nespočetných telefonátoch, v ktorých 

budú makléri od Vás požadovať doplňujúce informácie i to, či je stále ponuka aktuálna    a 

za akú cenu sa nehnuteľnosť predáva. 

 

 

 
Bezradní majitelia Peter a Anka 

 

 

Pamätáte si Anku a Petra z úvodu? Ak nemáte chuť zažívať to čo oni a nakoniec 

predať nehnuteľnosť pod cenu, začnite sa rovno zaoberať otázkou, ako si vybrať 

kvalitného makléra, ktorý Vám pomôže s predajom nehnuteľnosti. 

 

A na čo si treba dať pri výbere pozor? To si povieme nižšie. 
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Výber realitného makléra 

 

Pri výbere realitného makléra, by sme sa mali riadiť nasledovným postupom: 

1. Rozhoďte siete. Najlepším kritériom pri výbere čohokoľvek je dobrá osobná 

skúsenosť. Platí to aj v tomto prípade. Ak žiadneho dobrého makléra nepoznáte 

sami, rozhodne stojí aspoň za pokus spýtať sa v rodine alebo známych, či Vám 

niekoho šikovného a spoľahlivého nevedia odporučiť. Svoje prípadné skúsenosti si 

isto nenechajú len pre seba a radi Vám poradia. Ak touto cestou nikoho nenájdete, 

budete asi musieť zapnúť internet a hľadať na vlastnú päsť. V prvom rade 

pravdepodobne narazíte na realitné kancelárie. Ale pozor, rozhodne neplatí 

automaticky priama úmera, že čím je realitná kancelária väčšia, tým je 

spolupráca s jej maklérmi kvalitnejšia. Je to vždy veľmi individuálne, tak sa 

nenechajte zmiasť zvučným názvom kancelárie a popátrajte po názoroch klientov 

na jednotlivých maklérov, ktorí pre ňu pracujú. 

 

 
Odporúčanie od klienta 
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2. Pozrite si inzeráty. Okrem dobrých referencií je tiež zásadnou podmienkou 

spolupráce s maklérom či realitnou kanceláriou spôsob, akým prezentujú 

ponúkané nehnuteľnosti, pretože rovnakým spôsobom budú prezentovať aj tú 

Vašu. Zamerajte sa hlavne na fotografie, nadpisy a popisy nehnuteľností.  

 

 

 
Neaktuálnosť fotodokumentácie realitnej kancelárie 

 

 

Ak sa na fotografiách exteriérov ligoce sneh, zatiaľ čo za Vaším oknom už je leto 

v plnom prúde, alebo sú fotografie nekvalitné, nemá cenu ďalej strácať čas. Je totiž 

celkom isté, že podobne (nekvalitne) sa postarajú aj o Váš predaj. 

3. Dohodnite si stretnutie. Ako sme si povedali vyššie, nie je nad osobnú skúsenosť. 

Na stretnutí sami poznáte, akým spôsobom maklér pracuje, aj aký je štýl jeho 

komunikácie. Vyvarujte sa maklérov, ktorí len pasívne preberú Váš inzerát 

a ich jedinou ďalšou prácou je „strategické vyčkávanie“. To by ste isto zvládli aj 

sami. Nehanbite sa vypýtať si od neho odporúčania klientov. Skutočný 

profesionál Vám ich veľmi rád poskytne. 

4. Nastavte si parametre spolupráce. Každý pracovný vzťah by mal fungovať  

na základe dohody, a to ideálne písomnej. Písomná dohoda jasne špecifikuje 

práva i povinnosti oboch strán, čo eliminuje možné nedorozumenia. Je tiež treba 
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stanoviť si aj podmienky odstúpenia od zmluvy, rovnako ako obdobie, na aké sa 

uzatvára. 

Výhradná vs. Nevýhradná spolupráca 

Veľa majiteľov pri predaji odrádza výhradná spolupráca s realitným maklérom. Je 

to spôsobené hlavne troma dôvodmi: 

a. Nezvyk spolupracovať touto formou, ktorá je v zahraničí preferovaná  

a vyhľadávaná. 

b. Neochota ľudí viazať sa dohodou, aj keď sa jedná hoc len o jeden či dva 

mesiace. 

c. Sprostredkovaná negatívna skúsenosť s realitným maklérom. 

V niektorých prípadoch je určitý ostych na mieste. Načo podpisovať výhradné 

zastúpenie maklérom, ktorý len skopíruje Váš inzerát na jeden realitný portál, kde 

neuverejní žiadnu fotografiu, a o Vašej nehnuteľnosti nevie zhola nič? Takých 

„odborníkov“ nájdeme žiaľ v každej oblasti. Na druhej strane ak už nájdete 

ozajstného profesionála, nebojte sa mu predaj zveriť so všetkým, čo k nemu 

náleží. Je to oveľa efektívnejšie, ako keby ste využili spoluprácu s niekoľkými 

realitnými kanceláriami naraz. 

Vždy však dbajte na to, aby ste v prípade hrubého porušenia dohody maklérom 

mohli bez pokuty odstúpiť. Zároveň trvajte na tom, aby tento maklér 

spolupracoval i s inými realitnými kanceláriami. 

S profesionálnym maklérom budete mať spoločný cieľ. Preto Vám môžem viac ako 

odporučiť otvorené a korektné jednanie. Rovnako Vám odporúčam vážiť si i jeho 

otvorenosť. Berte ho ako Vášho osobného lekára. Priorita profesionálneho 

makléra je rovnaká, akú má Váš lekár – pomôcť Vám. 

5. Za kvalitu sa platí. Asi každého poteší, keď ušetrí nejaké peniaze, preto si niektorí 

majitelia nehnuteľností vyberajú maklérov podľa toho, ktorý z nich má najnižšiu 

províziu. Ale je to podobné, ako keby ste si vyberali párky v potravinách podľa toho, 

ktoré majú najnižšiu cenu. Ak si prečítate zloženie, presne uvidíte, v čom sa skrýva 

ten rozdiel. V drahých párkoch je čisté mäso a v lacných sa nachádza koža, 

chrupavky, odrezky, separáty, náhrady, sója a pod. 
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Rozdiel medzi kvalitnou a nekvalitou 

 

Jediný dôvod, prečo je to tak je v tom, že vždy bude náhrada lacnejšia ako 

kvalitné mäso. Ak si ich uvaríte, hneď zistíte ten rozdiel. Kúpili ste si niekedy lacné 

párky? A ako vám chutili? Cítili ste rozdiel medzi lacnými a kvalitnými párkami?      V 

týchto prípadoch bude platiť jedno pravidlo lacné je na úkor kvality.   

 

Aj v oblasti predaja nehnuteľností platí, že cena ide ruku v ruke s kvalitou. Skutočný 

profesionál sa neustále vzdeláva, chodí na školenia, investuje do marketingu a do 

kvalitnej prezentácie bytu či domu, hľadá nové prístupy a možnosti  v oblasti 

predaja a propagácie nehnuteľnosti, aby predávajúci dosiahol pri predaji lepšie 

podmienky. Zároveň dbá na bezpečnosť predaja bez zbytočných meškaní. Má na 

starosti len pár nehnuteľností, ktorým sa vie kvalitne venovať a aktívne 

vyhľadávať vážnych záujemcov. A to hlavné, bude zastupovať Vás i vaše 

záujmy rovnako tak ako Váš obhajca pred súdom. Na rozdiel od „lacného 

makléra“, ktorý má v ponuke desiatky až stovky nehnuteľností, ktoré telefonicky 

naberá do ponuky a pritom ich nikdy nevidel. Zároveň  nemá čas sa im aktívne 

venovať a len pasívne čaká na telefonát od záujemcu. Taktiež desať rokov nebol na 

školení a jeho jediný marketing je inzerát na internete, ktorý skopíroval od majiteľa 

bytu či domu. Čo myslíte, pri ktorom z týchto dvoch typov maklérov máte vyhliadky 

bezpečnejšieho, rýchlejšieho a výhodnejšieho predaja? I v tomto prípade je to 

rovnaké ako pri už vyššie spomenutým párkoch a rovnako tak, ako vo všetkých 

oblastiach života. Za kvalitu sa platí. 
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Na čo si dať pozor pri výbere realitného makléra 

 

Povedali sme si, ako si vybrať profesionálneho realitného makléra. Na druhej 

strane by sme si mali povedať, na čo by sme si mali dávať pozor? 

 

 V prvom rade je to stanovenie ceny. Neverte hneď maklérom, ktorí akceptujú 

Vami požadovanú cenu bez toho, aby ju vedeli potvrdiť cenovou porovnávacou 

analýzou. 

V opačnom prípade sa môže Váš predaj nepomerne predĺžiť.  

 Po druhé zistite, aký má maklér predajný a marketingový plán. Akú predajnú 

stratégiu Vám odporúča zvoliť, aby ste dosiahli čo najlepšie podmienky v termíne, 

aký požadujete. Akým spôsobom chce prezentovať nehnuteľnosť. Akými 

marketingovými kanálmi chce získavať vážnych záujemcov. Neskočte niekomu na 

lep v prípade, ak maklér skopíruje Váš inzerát i fotografie a uverejní ho na jeden či 

dva portály a tým celý marketing  z jeho strany skončil.  

 Treťou oblasťou pri ktorej by ste si mali dať pozor, je spolupráca daného makléra 

s inými realitnými kanceláriami. Ak chceme prilákať čo najväčší počet vážnych 

záujemcov, tak by mal maklér spolupracovať s inými RK. Bohužiaľ vo väčšine 

prípadoch, hlavne u lacných maklérov sa stretávame s tým, že nie sú ochotní 

spolupracovať s inými RK a tým spôsobom strácame potenciálnych kupujúcich. 

Nikdy nevieme, či práve tento potenciálny záujemca by nemohol kúpiť našu 

nehnuteľnosť a ponúknuť za ňu i vyššiu cenu. V tomto prípade to však nikdy 

nezistíme.  

 Po štvrté by mali byť podmienky spolupráce.  Vždy dbajte na to, aby boli písomne 

formulované. Týmto spôsobom sa maklér zaväzuje plniť jasne stanovené 

podmienky. Odporúčam Vám, aby ste plnenie týchto podmienok rovnako 

vyžadovali.  
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4. KROK: KEDY PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ 

 

Ak sme zistili, že máme skutočne reálne očakávania z predaja, prípadne sme už 

našli realitného experta, môžeme postúpiť k otázke, kedy je pre nás najvýhodnejšie  

predať byt či dom? Je vôbec termín predaja nehnuteľnosti dôležitý alebo nie? V ktorom 

čase je to pre nás výhodné a kedy sa nám predávať nehnuteľnosť už neoplatí?  

Je nevyhnutné si uvedomiť jednu dôležitú vec.  To, či dokážeme predať 

nehnuteľnosť a za akú sumu v prvom  rade závisí od konkurenčných ponúk 

nehnuteľností v danej lokalite a zároveň od množstva vážnych kupujúcich, ktorí si 

hľadajú nové bývanie.  

 

 

I v oblasti predaja nehnuteľností je zrejmá sezónnosť 
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Počet konkurenčných ponúk bytov i domov a taktiež i počet vážnych záujemcov je 

počas roka nestály. Spôsobené je to rôznymi dôvodmi, ako napríklad: dovolenky, 

vianočné sviatky, akcie bankových domov na HÚ a iné úvery financovania bývania a veľa 

iných. Práve z týchto dôvodov je tu zrejmá určitá sezónnosť, ktorá výrazným spôsobom 

ovplyvňuje termín predaja a výšku predajnej ceny nehnuteľnosti. 

Najviac nehnuteľností sa z dlhodobého priemeru  predá počas jarných (marec 

až pol. júna) a jesenných mesiacoch (september až pol. decembra). V ostatných 

mesiacoch sa tiež predávajú nehnuteľnosti, ale nie až v takej veľkej miere.  Ako tejto fakt 

ovplyvní naše rozhodnutie predať dom či byt?  

V jarnom a jesennom období prichádza veľké množstvo kupujúcich na trh     s 

nehnuteľnosťami a to najmä vplyvom výhodných akcií v hypotekárnych bankách. 

Keďže sa do určitej miery správajú racionálne, vykúpia v prvých týždňoch práve tie 

najlacnejšie, resp. najhodnotnejšie nehnuteľnosti. Keďže už nie sú v ponuke také „lacné“ 

byty a domy, kupujúci, aby si splnili svoj sen o novom bývaní, sú „nútení“ kupovať drahšie 

nehnuteľnosti.   

Pre nás ako majiteľov, je na základe týchto dôvodov výhodné začať predávať až      v 

tom momente, keď sa vykúpia tie lacné nehnuteľnosti.   Práve v tomto čase máme 

možnosť zinkasovať maximálny zisk z predaja. V ostatných mesiacoch je predaj 

rovnako možný, ale s menším ziskom, prípadne s dlhším časom predaja. 

Na druhej strane si musíme tiež uvedomiť z akého dôvodu predávame 

nehnuteľnosť. Napríklad, ak potrebujeme predať nehnuteľnosť a zároveň kupujeme 

drahší byt alebo dom, tak je výhodnejšie nastaviť celý systém nasledovným spôsobom. 

Predaj nehnuteľnosti orientovať na vrchol jarnej alebo jesennej sezóny a zároveň 

kúpu smerovať na letnú príp. zimnú sezónu, kedy sa dajú nájsť výhodnejšie ponuky na 

kúpu.  

 

PRAVIDLO 21 

Táto situácia je však náročnejšia na vyjednávacie schopnosti majiteľa príp. makléra, 

keďže s tým musia súhlasiť kupujúci Vašej nehnuteľnosti. Preto je vhodné, ak máte 

výborné vyjednávacie schopnosti, resp. s nimi disponuje Váš maklér. 
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Na záver by som Vám chcel ešte prezradiť jedno tajomstvo. A tým tajomstvom je, 

pravidlo 21, ktoré znamená, že najväčšiu pravdepodobnosť, kedy dokážeme predať 

nehnuteľnosť je práve do 21 dní od prvého uverejnenia. Spôsobené je to hlavne tým, 

že najväčší počet vážnych záujemcov, ktorí budú vidieť náš inzerát a s najväčšou 

pravdepodobnosťou kúpia našu nehnuteľnosť, je práve na začiatku našej inzercie a to do 

prvých  21 dní.  Potom upadá záujem zo strany vážnych kupujúcich o našu nehnuteľnosť.  

Z toho dôvodu je veľmi dôležité správne nastavenie ponukovej ceny. Ale o tom je 

už ďalší krok.  
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5. KROK: NASTAVENIE PONUKOVEJ CENY 

 

Ak sa niekde počas celého procesu predaja nehnuteľnosti majitelia dopúšťajú 

väčšiny chýb, tak to je práve v otázke nastavenia reálnej ponukovej ceny. Práve cena je 

tým najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje úspech v predaji nehnuteľnosti. 

Isto každý majiteľ nehnuteľnosti, ktorý sa nenachádza v zlej životnej situácii, 

plánuje predať svoj byt či dom  za čo najvýhodnejšiu cenu a tým maximalizovať svoj zisk. 

Je to prirodzené a logické.  

Bohužiaľ, v realite je úplne jedno, akú cenu chceme získať za predaj nehnuteľnosti. 

Vždy úspešný predaj záleží od toho, či nájdeme kupujúceho, ktorí zaplatí nami 

požadovanú cenu. Preto ako majitelia máme len minimálnu kontrolu nad konečnou 

predajnou cenou. Jedinú úplnú kontrolu ako majitelia máme, či budeme súhlasiť s 

návrhom kúpnej ceny od záujemcu alebo nie. Sú však možnosti ako získať lepšiu cenu, ale 

o tom si viac povieme  v nasledujúcich kapitolách Ebook. 

Ešte na samotnom začiatku je dôležité vysvetliť dva pojmy – ponuková cena   a cena 

realizačná. V jednoduchosti ponukovou cenou je  číselný údaj, za ktorý sa ponúka v 

inzercii nehnuteľnosť na predaj. Cenou realizačnou je už suma, za ktorú sa nehnuteľnosť 

skutočne predá a zároveň je uvedená v zmluve o prevode nehnuteľnosti. Cieľom 

ponukovej ceny nie je trafiť  sumu, ktorá bude uvedená na zmluve.  Jej úlohou je v prvom 

rade neodradiť vážnych záujemcov od obhliadky, čo Vám zaručí úspešný predaj 

nehnuteľnosti.  Pretože nič neodradí vážnych záujemcov viac, ako nereálna ponuková 

cena.   

Skúsme sa na rovnakú situáciu pozrieť i z pohľadu kupujúceho. Keď chceme kúpiť 

nehnuteľnosť, tak sa rozhodneme kúpiť byt či dom taký, ktorého cena je v rámci nášho 

rozpočtu a zároveň má výborný pomer Cena – Lokalita - Stav. Žiaden z kupujúcich 

nechce zbytočne preplatiť svoje nové bývanie. 

Z toho hľadiska je kupujúcemu úplne jedno, za akú cenu sme kúpili svoju 

nehnuteľnosť, koľko ešte musíme splatiť banke pri vyplatení HÚ, koľko sme do 
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nehnuteľnosti investovali, alebo za akú cenu predal pred piatimi rokmi náš sused či 

kamarát podobnú nehnuteľnosť tej našej. Jediné čo ich zaujíma je to, akú hodnotu vidia 

v našej nehnuteľnosti. 

 

 

Úspešný obchod je dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim  

 

Úspešný predaj je vždy dohoda dvoch strán – predávajúceho a kupujúceho. 

V prípade, ak má predávajúci radikálne iné predstavy o cene nehnuteľnosti ako má 

kupujúci, potom zákonite k dohode nepríde. Na druhej strane, ak sa však predávajúci a 

kupujúci zhodnú na cene, potom je veľká pravdepodobnosť, že predaj sa pohne tým 

správnym smerom.  

Práve preto je nesmierne dôležité a zároveň náročné nájsť rovnovážny stav, t.j. 

medzi reálnou cenou, za ktorú je majiteľ ochotný svoju nehnuteľnosť predať a cenou, 

ktorú je ochotný kupujúci zaplatiť.  Ak sa chybne zvolí ponuková  cena, nepomôže Vám 

pri predaji ani ten najlepší maklér a taktiež, ani ten najlepší marketing, nakoľko o 

nehnuteľnosť nebude záujem. 

V prípade, že sa zvolí nesprávna ponuková cena, stanú sa dve situácie:  

 Na obhliadku sa nebude nik hlásiť.  

 Na obhliadku sa prihlási turista, ktorý práve začal chodiť na obhliadky a 

zároveň nie je schopný povedať záväzné rozhodnutie o kúpe.  

Vážny záujemca, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou je ochotný a schopný 

kúpiť Vašu nehnuteľnosť  vôbec nepríde, nakoľko vie, že stanovená cena je privysoká.   

Ako však zistiť, aká je reálna ponuková cena nehnuteľnosti? Od akých kritérií závisí 

nastavenie reálnej ponukovej ceny? Aké fakty treba brať do úvahy pri jej stanovovaní? 
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Ako správne nastaviť ponukovú cenu 

 

Na správne nastavenie ponukovej ceny slúži cenová analýza nehnuteľnosti, tj. 

porovnávacia analýza konkurenčných nehnuteľností v rovnakej lokalite a stave ako je naša 

nehnuteľnosť.  

Ak ma niečo priamy vplyv na predajnú cenu nehnuteľnosti a jej dobu predaja, 

tak sú to práve konkurenčné ponuky v danej lokalite a v danom čase. Ako majiteľom 

nám cenová analýza dá predstavu o tom, za akú cenu sa ponúkajú podobné nehnuteľnosti 

v našej lokalite i to, za akú dobu sa predajú. 

Uvedieme si malý príklad: Rozhodneme sa predať 4i byt v Bratislave Petržalke v 

panelovom bytovom dome, o rozlohe 92 m2 a v pôvodnom stave. Z toho dôvodu 

potrebujeme zistiť, aká je naša konkurencia v našom segmente 4i bytov v pôvodnom stave 

a v lokalite Petržalka.   

 

Inzerát prvého 4i bytu v rámci cenovej analýzy za 139.000 EUR 

 

Na realitnom portáli www.reality.sk sme si našli ponuku bytov a dokonca sme našli 

byt, ktorý je rozlohou, stavom i lokalitou takmer identický s našim. Cena je  139.000 EUR. 
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Super, ako majitelia sa potešíme, že i náš byt môžeme predať za rovnakú cenu. Ale čo to, 

o pár ponúk nižšie vidíme byt s rovnakou plochou, stavom i lokalitou, ale iba za 111.600 

EUR. Ako je to možné?!? Teraz sme na pochybách. Akú cenu teda zvoliť? Máme spraviť 

aritmetický priemer, zvoliť tú vyššiu cenu, aby sme mali z čoho „spúšťať“? 

 

 

Inzerát druhého 4i bytu v rámci cenovej analýzy za 109.800 EUR 

 

Na druhej strane si však musíme uvedomiť už skôr spomenutú a dôležitú vec – 

predaj nehnuteľnosti je dohoda dvoch strán, kupujúceho i predávajúceho. Ak by sme boli 

na strane kupujúceho, boli by sme ochotní za rovnako veľký byt v rovnakom stave a 

podobnej lokalite zaplatiť o 25% viac iba preto, že majiteľ chce 139.000 EUR? Aká je 

pravdepodobnosť toho, že kupujúci uprednostní práve ten drahší byt, ktorý preplatí o viac 

ako 27.000 EUR? Boli by ste Vy ochotní zaplatiť takú cenu, alebo by ste si vybrali ten lacnejší 

byt? Vedzte, že kupujúci si vyberajú nehnuteľnosť podľa viacerých kritérií, a pre 

drvivú väčšinu kupujúcich, je práve cena tým najdôležitejším kritériom.  

Ďalšími možnosťami, ako určiť ponukovú cenu nehnuteľnosti, je vychádzanie z 

podkladov z už zrealizovaných predajov bytov či domov. Dá sa to zistiť napríklad z 

katastra nehnuteľností, nevýhodou je však potrebné splnomocnenie od súčasného 

majiteľa nehnuteľnosti.  
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Inou možnosťou je dostať informáciu známeho alebo makléra, ktorý v danom 

čase  a danej lokalite predal podobnú nehnuteľnosť. 

Dajte však pozor na pravidlo 21, ktoré sme si vysvetlili v predchádzajúcom kroku, 

t.j. nezabúdajme na to, že najlepšiu možnosť na predaj máme počas prvých 21 dní 

od predaja. Zvolením nereálnej ceny toto pravidlo porušíme. Výsledkom bude dlhší 

čas predaja a v konečnom dôsledku nižšia predajná cena nehnuteľnosti.  

 

 

Nastavenie ponukovej ceny nie je exaktná veda  

Na záver by som chcel povedať, že nastavenie ponukovej ceny nie je exaktná veda. 

Zapamätajte si prosím, že každá nehnuteľnosť je jedinečná, v jedinečnej lokalite, výhľadmi, 

stavom a pod. Preto neexistujú jasné štandardy ako stanoviť ponukovú cenu. Na určenie 

správnej ponukovej ceny je potrebný cit pre trh s nehnuteľnosťami, mať predstavu o 

konkurenčných ponukách bytov i domov, i to za akú cenu sa predali podobné 

nehnuteľnosti v danom čase. 

Ešte odporúčanie na záver. Ak sa rozhodnete zveriť predaj nehnuteľnosti 

realitnému maklérovi, neurobte tú chybu, že jediným rozhodovacím kritériom výberu 

makléra bude cena, za akú Vám dokáže predať nehnuteľnosť. Bohužiaľ niektorí makléri sa 

riadia heslom: „Nik Vám nemôže dať to, čo ja Vám viem sľúbiť.“  

Ak si zvolíte práve takého makléra, môžete sa pripraviť na dlhý a bohužiaľ 

neúspešný predaj. Pretože budete patriť medzi tých majiteľov, ktorí ponúkajú byt za 

139.000 a kým Vaša konkurencia za 110.000 EUR. 

Na opačnej strane Vám profesionál povie, aké sú reálne možnosti a za akú cenu sa 

predávajú konkurenčné byty či domy v danej lokalite. A ako dôkaz Vám ukáže vypracovanú 

cenovú analýzu.  

A nezabúdajte prosím, s reálnym nastavením ponukovej ceny nehnuteľnosti 

sa Vaše šance na úspešný predaj radikálne zvyšujú. 

V tomto momente sme dobre nastavili ponukovú cenu nehnuteľnosti. Ako však 

dosiahnuť vyššiu predajnú cenu v porovnaní s ostatnými predávajúcimi? To si ukážeme   v 

nasledujúcom kroku.  
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6. KROK: PRÍPRAVA NEHNUTEĽNOSTI NA PREDAJ 

 

Po úspešnom nastavení ponukovej ceny sa dostávame do fázy, ktorá do istej miery 

ovplyvňuje jej konečnú podobu, t.j. realizačnú cenu. To tajomstvo, čo nám ako 

majiteľom môže zvýšiť hodnotu, ktorú v našej nehnuteľnosti vidia kupujúci, je jej 

dôkladná príprava na predaj.  

Ak je naším cieľom  pri predaji nehnuteľnosti maximalizácia zisku, tak je preto na 

mieste, aby sme si ako majitelia položili nasledujúce otázky: Čo môžeme ako majitelia 

spraviť preto, aby sme dosiahli čo najvyššiu predajnú cenu za náš byt či dom? Ako pripraviť 

nehnuteľnosť tak, aby si rýchlejšie našla nového majiteľa? Respektíve, čo spraviť, aby 

záujemcovia nezjednávali z ceny nehnuteľnosti? Aké tipy využiť, aby nehnuteľnosť 

vytvorila príjemný prvý dojem potenciálneho kupujúceho? 

 

Ako zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti, ktorú v nej vidia kupujúci? 

 

Príprava nehnuteľnosti na predaj by sa mala zameriavať na dva základné smery. 

Prvým je skutkový stav nehnuteľnosti na liste vlastníctva a druhým vizuálna príprava 

nehnuteľnosti na predaj. 
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Skutkový stav nehnuteľnosti 
 

Skutkový stav nehnuteľnosti znamená, že ešte pred samotnou inzerciou si presne 

zistíme z listu vlastníctva, aké záložné práva, vecné bremená a pod. sa viažu na 

predávaný byt či dom. Ak si ich výmaz necháme na poslednú chvíľu, tak to môže odradiť  

kupujúceho až do takej miery, že bude požadovať zľavu z ceny nehnuteľnosti, alebo v tom 

horšom prípade úplne od kúpy odstúpi.  

Na druhej strane, procesné úkony na výmaz záložných práv a vecných bremien 

netrvá na katastri nehnuteľností týždeň a dokonca ani dva. Zákonom stanovená lehota 

katastra na zmenu v LV je 60 dní v prípade zápisu a 30 dní v prípade vkladu. Dá sa to 

samozrejme urýchliť, ale bude Vás to potom stáť nemálo financií – urýchlené konanie  

vkladu na katastri je 266 EUR.  

Zapamätajte si, že kupujúci má najradšej nehnuteľnosť, na ktorej neviaznu 

žiadne vecné bremená ani záložné či iné práva. 

 

Vizuálna príprava nehnuteľnosti 
 

Rovnako závažným faktor, ktorý ovplyvňuje konečnú realizačnú cenu je vzhľad 

nehnuteľnosti. Bohužiaľ,  iba veľmi málo majiteľov to využíva a jediné čo im ostáva je 

znižovanie z ceny nehnuteľnosti. Ak sa nechcete zmieriť s tým, že budete len znižovať z 

ceny a čakať na to, či sa vôbec objaví kupujúci, mali by ste teraz spozornieť.  

Kúpa nehnuteľnosti je zo strany kupujúcich sa dá prirovnať k výberu životného 

partnera. Ako na Vás zapôsobí zanedbaný, neoholený a strapatý muž, ktorý vyzerá ako 

keby sa práve zobudil?  A keď sa na Vás usmeje, tak mu polovica chrupu chýba a druhá je 

až hnedá od fajčenia.  Čo by ste na neho povedali, keby ste ho videli prvýkrát? Ak ste dáma, 

šli by ste s ním na prvé rande? Dali by ste mu vôbec druhú šancu?  

 

 

Neupravený muž 
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Aké by to bolo v opačnom prípade, keby ste pred sebou mali vyšportovaného 

muža, dokonale upraveného, a keď sa na Vás usmeje, tak má krásne biele zuby a pod.? 

Kto by na Vás zanechal lepší prvý dojem? 

 

 

Vyšportovaný a dokonale upravený muž 

 

To, či si vyberie kupujúci našu nehnuteľnosť  závisí okrem ceny hlavne od toho, aký 

u neho zanechá náš dom či byt prvý dojem. Či chceme alebo nie, emócie hrajú   v predaji 

nezastupiteľnú úlohu. Ak spravíme na záujemcov pozitívny dojem, v nemálo prípadoch sú 

ochotní ustúpiť od vyjednávania z ceny nehnuteľnosti, prípadne akceptovať viaceré 

naše požiadavky. 

Čo treba spraviť, aby naša nehnuteľnosť spravila pozitívny prvý dojem? Čoho sa 

vystríhať a čo napraviť,  aby sa nehnuteľnosť zapáčila? Je to finančne náročné alebo dá sa 

to spraviť i za málo peňazí? 

Vždy treba mať na mysli dôvody predaja a termín dokedy potrebujeme peniaze 

z predaja. Ak máme byt v pôvodnom stave, nemá cenu sa zaoberať kompletnou 

rekonštrukciou v prípade, ak sa s predajom ponáhľame, resp. ak na rekonštrukciu 

nemáme peniaze. 

1. Vypratanie nepotrebného nábytku a zbytočných vecí. Musíme si uvedomiť, 

že záujemcovia nekupujú staré veľké skrine, ale priestor, ktorý si vedia 

predstaviť, že bude ich vysnívaným domovom. Na druhej strane odporúčam, 

pri predaji úplne vysťahovanej nehnuteľnosti priniesť nábytok (sedacia 

súprava, jedálenský stôl a stoličky, postele). V tomto prípade si kupujúci lepšie 

predstaví funkčnosť jednotlivých miestností. Nakoľko podľa vedeckej štúdie 

až 9 z 10 ľudí nemá dostatočne vyvinutú priestorovú predstavivosť. Funkčnosť 

priestoru musí byť zachovaná. Nemá význam robiť    z kuchyne izbu a z izby 

komoru.    
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Vypratanie nepotrebného nábytku a zbytočných vecí 

 

2. Opravte malé nedokonalosti  a chybičky krásy. Ak napríklad predávate 

čiastočne rekonštruovaný byt, tak oveľa lepšie zapôsobí na kupujúcich, keď 

napríklad netečie vodovodná batéria, alebo rohy stien nie sú obité. Je 

prirodzené, že ako majitelia to často prehliadame, keďže sme si na tie 

nedostatky už zvykli. Podvedomé prehliadanie nedostatkov zo strany majiteľa 

však neznamená, že si to kupujúci nevšimne a na to by sme nemali zabúdať. 

 

 

Odstránenie malých nedokonalostí  

 

3. Je nutné vymaľovať nehnuteľnosť – v prípade, že sa v dome či byte fajčí, alebo 

máme v izbách farbu, ktorá si pamätá ešte nežnú revolúciu, prípadne  máme 

na stenách sýte farby (zelená, čierna, hnedá, oranžová a pod.), ktoré bijú do očí, 

tak by sme mali uvažovať nad vymaľovaním nehnuteľnosti. Záujemcovia 
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kupujú v prvom rade priestor, preto chceme, aby sa naša nehnuteľnosť 

stala vzdušnou a presvetlenou. Biela miestnosť, prípadne miestnosť v 

pastelových farbách, sa potom javí priestrannejšie.  V malých priestoroch 

môžeme pre optické zväčšenie využiť napríklad zrkadlá. 

 

 

Vymaľovanie nehnuteľnosti 

 

4. Výmena žiaroviek – ak budeme robiť obhliadky vo večerných hodinách, tak je 

výborné, ak vymeníme v lustroch a iných svetelných spotrebičoch žiarovky s 

malým výkonom za výkonnejšie. Týmto spôsobom do určitej miery nahradíme 

stratu denného slnečného svetla, opticky zväčšíme priestor  a zároveň pri 

fotografovaní nehnuteľnosti  vzniknú krajšie snímky. Rovnako odporúčam, 

pri fotografovaní i obhliadke zapnúť všetky svetelné zdroje, ktoré sa v byte či 

dome nachádzajú. 

 

 

Neporiadok  
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5. Poriadok – to najdôležitejšie som si nechal nakoniec. Darmo vymaľujeme 

nehnuteľnosť, vymeníme žiarovky za silnejšie, opravíme všetky nedokonalosti  

alebo vysťahujeme nábytok, keď v byte či dome bude neporiadok ako keby tam 

„bomba vybuchla“. Okrem toho, že sa tým opticky zmenšuje priestor, tak 

napríklad  puch z toalety, pripomínajúci záchody na železničnej stanici, dokáže 

odradiť aj tých záujemcov, ktorí by si vedeli predstaviť bývať v našej 

nehnuteľnosti. Preto odporúčam vždy upratať byt či dom nielen pred 

fotografovaním, ale i pred samotnými obhliadkami nehnuteľnosti.  

Nezabúdajte, že viac ako 80% majiteľov  neberie vážne prípravu nehnuteľnosti 

na predaj. Berte to prosím Vás ako príležitosť spraviť z Vašej nehnuteľnosti drahokam 

medzi obyčajnými kameňmi. Garantujem Vám, že sa to následne odrazí i na vyššej 

predajnej cene. Vždy majte na pamäti: Aký chceme spraviť prvý dojem?   
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7. KROK: PREZENTÁCIA NEHNUTEĽNOSTI 

 

V priamej nadväznosti prípravy nehnuteľnosti na predaj, je samotná prezentácia 

domu či bytu. Prvoradým cieľom prezentácie nehnuteľnosti je zaujať a motivovať 

vážnych kupujúcich tak, aby sa nám ozvali na obhliadku nehnuteľnosti.  

Bohužiaľ, u väčšiny majiteľov je práve príprava prezentácie tým samotným 

počiatkom predaja nehnuteľnosti. Rovnako ako v predchádzajúcich krokoch i k tvorbe 

prezentácie nehnuteľnosti sa však postavia viac menej ľahkovážne.  Neuvedomujú si, že 

práve tento krok je v podstate tá pravá reklama na ich nehnuteľnosť.  

Účelom prezentácie je  udať dôvody, prečo je práve naša nehnuteľnosť lepšia 

a krajšia,  v porovnaní s ostatnými konkurenčnými ponukami. Musíme motivovať 

kupujúcich tak, aby si skôr  prišli pozrieť našu nehnuteľnosť a nie susedov byt či dom.    

 

Prezentácia nehnuteľnosti bez popisu a fotografií 
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Ak sa podcení tento krok, potom dochádza k podobným situáciám ako pri zle 

stanovenej cene nehnuteľnosti. Na nehnuteľnosť sa prichádzajú pozerať „turisti“ a nie 

vážni záujemcovia, ktorí presne vedia čo chcú, kde chcú, za koľko i to kto im na to požičia, 

ak nemajú takú sumu v hotovosti.  

Čo vie najviac odradiť vážnych záujemcov, tak je prezentácia bez popisu a 

fotografie. V tomto prípade ich musíme zaujať skutočne zaujímavo nízkou cenou, aby 

sme ich prilákali na obhliadku. Otázka, či skôr chceme ako majitelia dosiahnuť vyššiu 

realizačnú cenu alebo nižšiu. 

Základom úspechu motivujúcej prezentácie je titulná fotografia a titulok. Sú  to 

informácie, ktoré ako prvé uvidia potenciálni kupujúci našej nehnuteľnosti. Vyberme tú 

najkrajšiu fotografiu a vymyslime ten najpútavejší titulok. Titulok a titulná fotografia je ako 

reklama na reklamu. Od nich závisí, či si našu nehnuteľnosť pozrú potenciálni kupujúci 

alebo s nezáujmom prehliadnu. Preto si dajme na nich skutočne  záležať.  

 

 

Úloha titulnej fotografie a titulku v prezentácii nehnuteľnosti  

 

 

Fotografia nehnuteľnosti a pôdorys 

 

V súčasnej dobe technologického boomu, kedy máme už takmer všetci v telefóne 

fotoaparát, je jednoduché pripraviť fotodokumentáciu nehnuteľnosti. Na druhej strane je 

však otázka, ako sú tie snímky kvalitné. 

Isto sa nedá porovnávať kvalita snímky vytvorenej v staršom telefóne s 

profesionálnou zrkadlovkou so širokouhlým objektívom.  

V stručnosti si ukážeme základné chyby pri fotodokumentácii, ktorých sa dopúšťajú 

viacerí majitelia a dokonca paradoxne i niektoré realitné kancelárie: 

 Nekvalitná fotografia: nezaostrená a tmavá 
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Nekvalitná fotografia kuchyne 

 

 Ilustračná fotografia nehnuteľnosti, nejedná sa o fotografie skutočnej 

nehnuteľnosti – jedná sa o zavádzanie klientov 

 

 

Ilustračná fotografia nehnuteľnosti 
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 Logo prekrývajúce fotografiu 

 

Logo realitnej kancelárie prekrýva fotografiu 

 

 Zlá orientácie snímky fotografie 

 

Zlá orientácia snímky fotografie 
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 Snímka proti svetlu a zároveň bez výpovednej hodnoty 

 

Snímka proti svetlu a bez výpovednej hodnoty 

 

 Použitie objektívu „rybie oko“ 

 

Chybné použitie objektívu „rybie oko“ 
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V stručnosti sme si ukázali, aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú nielen 

majitelia, ale i samotné realitné kancelárie.  

Na mieste je otázka: Ako teda pripraviť fotografie nehnuteľnosti, ktoré motivujú 

kupujúcich? Na čo si máme dať pozor? Čo odfotiť a čo nie? 

Z toho dôvodu si ukážeme zásady pri fotografovaní nehnuteľnosti: 

1. Využiť skutočne kvalitný fotoaparát. Ideálne so širokouhlým objektívom. 

Docielime tým oveľa väčší priestor v porovnaní s klasickými fotoaparátmi. 

Neodporúčam využívať objektív „rybie oko“. Okraje fotografií vyzerajú skreslene. 

 

 

Rozdiel v použití kvalitného fotoaparátu  

 

2. Homestaging - najlepšie je fotografovať nehnuteľnosť, ak prebehla celková 

príprava na predaj (vysťahovanie nepotrebného nábytku, vymaľovanie, upratanie 

a pod.). Ideálne je ešte doladiť jemné detaily, sviečky, oheň v krbe, naaranžovaný 

jedálenský stôl  a pod. 

 

 

Pred fotografovaním prebehla príprava nehnuteľnosti na predaj – HOMESTAGING 
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3. Svetlo - vo všeobecnosti najlepšie fotografie vzniknú počas jasného slnečného 

dňa. Aj napriek dostatočnému svetlu odporúčam zapnúť  všetky zdroje svetla. 

Fotka tým získa na atraktivite a plasticite. Neodporúčam smerovať externý blesk 

priamo do smeru snímky, svetlo z blesku je potom veľmi intenzívne. Kompozíciu 

snímky smerovať na okná, aby sme mali čo najviac svetla v miestnosti. 

 

 

Rozdiel v snímaní svetla na fotografii 

 

4. Pozícia fotografie - fotoaparát držať vo výške cca 1 až 1,2 m. Ideálne robiť 

horizontálne fotografie (na šírku), iba vo výnimočných prípadoch odporúčam 

vertikálne fotografie (na výšku).  

 

 

Práca s pozíciou fotografie 
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5. Kompozícia Hľadajte cez hľadáčik fotoaparátu najideálnejšiu kompozíciu               i 

perspektívu. Nedávať dominantné objekty do stredu fotografie, ale do jej tretiny. 

Zaostrovať na najbližšie predmety.  

 

Výber správnej kompozície 

 

6. Detaily - Ak je to možné, využite aj fotografie detailov – úchytky na kuchynskej 

linke, a pod.  

 

 

Fotografovanie detailov 

 

7. Čo nefotografovať - v prípade, že sa v nehnuteľnosti nachádzajú miestnosti, ktoré 

by mohli odpútať pozornosť, tak ich radšej nefoťme (toaleta, pivnica, povala 

a pod.). Musíme mať na pamäti, že fotografia ma motivovať vážneho záujemcu 

na obhliadku  a nie ho od nej odradiť. 
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Nefotografovať miestnosti, ktoré odrádzajú záujemcov 

 

8. Exteriér - Netreba zabúdať fotografie exteriéru i snímky najbližšieho okolia. 

Záujemca tak získa predstavu v akej lokalite sa nachádza naša nehnuteľnosť. 

 

 

Fotografie exteriéru 

 

Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti veľmi ocenia, ak k fotodokumentácii pridáme  i 

pôdorys nehnuteľnosti s mapou pozemku. Presne zistia o akú dispozíciu bytu či domu 

sa jedná, a taktiež budú mať jasnú predstavu o orientácii svetových strán. 

 

Popis nehnuteľnosti 

 

Fotografie s pôdorysom nehnuteľnosti je polovica úspechu kvalitnej prezentácie. 

Druhou je pravdivý a podrobný popis nehnuteľnosti, ktorý vzbudí v záujemcoch 

pozitívnu emóciu.  
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V popise sa musí záujemca dozvedieť všetky relevantné informácie o byte, dome, 

či pozemku, o stave nehnuteľnosti, aké rekonštrukčné práce a kedy boli vykonané, čo je 

predmetom prevodu nehnuteľnosti, opis lokality a občianskej vybavenosti, orientácie 

svetových strán, i časová dostupnosť do centra mesta, resp. okresného či krajského 

mesta. Rovnako nesmie chýbať rozpis mesačných nákladov. Ak je možné odkúpenie 

parkovacieho státia či garáže,  uveďte to do popisu. 

Nezabudnime uviesť všetky pozitíva, ktoré nehnuteľnosť ponúka. Cieľom je 

motivovať záujemcov a nie ich odradiť. Nemá zmysel poukazovať v popise na slabé 

stránky domu či bytu (bez balkónu, bez komory, bez pivnice, a pod.). Rovnako netreba 

zabudnúť uviesť plochy miestností a príslušenstva bytu či domu. Určite každého 

kupujúceho bude zaujímať, kedy bude k dispozícii daná nehnuteľnosť, rovnako tak, či je 

list vlastníctva bez tiarch. Ak sa na ňom ťarchy nachádzajú, nemusíme to uverejniť hneď 

pri popise, ale treba záujemcov informovať na obhliadke. 

 

 

Nemôžeme odradiť potenciálneho kupujúceho vypisovaním slabých stránok nehnuteľnosti 

 

Čo nemôže chýbať v žiadnom prípade, tak sú naše  kontaktné údaje. Email         a 

telefonický kontakt musí byť vždy uvedený v každom popise nehnuteľnosti.  Darmo 

spravíme profesionálnu prezentáciu, darmo motivujeme záujemcov na obhliadku, keď 

nevedia naše kontakty, na ktoré sa môžu ozvať.  
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8. KROK: INZERCIA NEHNUTEĽNOSTI 

 

Či dokážeme predať nehnuteľnosť  úspešne a v rýchlom čase závisí aj od toho, 

akým spôsobom dáme potenciálnym záujemcom na vedomie, že predávame 

nehnuteľnosť, o ktorú by mohli mať záujem. V tomto prípade platí priama úmera. Čím 

viac ľudí vie o našej nehnuteľnosti, tým je väčšia pravdepodobnosť, že prilákame 

väčší počet vážnych záujemcov.  

Ak sa nám nedarí prilákať záujemcov na obhliadku aj napriek tomu, že sme sa 

riadili pri stanovení ponukovej ceny konkurenčnými ponukami, a zároveň sme pripravili 

profesionálnu prezentáciu, tak problémom môže byť práve chybné inzerovanie našej 

nehnuteľnosti. 

V roku 2008 úplne stačilo, keď  sme do inzertného časopisu dali riadkovú inzerciu, 

že predávame napríklad 3i byt, v centre Bratislavy, o rozlohe 85 m2, 4/5p, bez výťahu 

pridali sme kontakt a čakali sme na telefonáty od kupujúcich.  

 

Možnosti ONLINE marketingu pomocou realitných portálov 
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Dnes je už iná doba a drvivá väčšina záujemcov vyhľadáva svoje nové bývanie cez 

internetové realitné portály (reality.sk, topreality.sk, nehnutelnosti.sk, avizo.sk, 

bazos.sk a pod.) z domu či počas pracovnej doby. Je to viac ako 80 % kupujúcich. Ostatní 

záujemcovia využívajú možnosti hľadania nehnuteľnosti pomocou offline inzercie 

(časopisy, plachty, plagáty a pod.).  

 

 

Možnosti OFFLINE marketingu nehnuteľnosti 

 

Ak chceme uspieť a prilákať čo najväčšie množstvo vážnych záujemcov, tak z toho 

dôvodu musíme zvoliť čo najviac „ciest“, resp. možností, ako sa kupujúci dozvedia o 

našej nehnuteľnosti. Ak budeme inzerovať náš byt na internete (realitné portály, 

sociálne siete a pod) a zároveň využijeme i rôzne formy offline reklamy (plagáty, plachtu, 

časopis a pod.), tak dosiahneme maximálnu možnú informovanosť zo strany kupujúcich. 

Neplatí to však v situácii, ak sa zachováme ako prípade Petra a Anky, ktorí nechali, 

aby ich nehnuteľnosť  ponúkalo 20 realitných kancelárii. Na začiatku je logické, že čím viac 

kancelárií inzeruje našu nehnuteľnosť, tým sa viac potenciálnych kupujúcich dozvie o 

našej nehnuteľnosti.  I ja som si to najskôr myslel, ale v tomto prípade sa však logika míňa 

účinkom.  

Na Slovensku i v Čechách máme tri či štyri veľké internetové vyhľadávače 

nehnuteľností, kde chodí drvivá väčšina kupujúcich. Ostatné majú nepomerne nižšiu 

návštevnosť. Každá, čo i len trošku rozumná kancelária uverejní náš byt práve na týchto 

3-4 stránkach. Potom sa veľmi často stáva, že v každom vyhľadávači máme 5-15 

inzerátov s našim bytom či domom, rovnakými fotkami, ale s inou cenou a s iným 

popisom.  
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Identický inzerát 3 bytu v 16-tich realitných kanceláriách na jednom realitnom portály 

 

Následne si kupujúci položia zopár otázok. Prečo to ponúka toľko realitných 

kancelárií? Prečo má tá istá nehnuteľnosť iný popis s  rozdielnou plochou? Aká je tá 

správna plocha bytu, či domu? Prečo je i cena rozdielna? V hlavách kupujúcich sa tým 

naštartujú podvedomé procesy nedôvery voči našej nehnuteľnosti. Tým sa práve 

odvraciame od nášho primárneho cieľa, ktorým je prilákať čo najväčší počet záujemcov na 

obhliadku. Chceme v nich vzbudiť dôveru a nie nedôveru.  

Oveľa väčšiu dôveru vzbudíme u kupujúcich, ak na každom portály bude jediná 

kvalitná prezentácia bytu či domu, s reálnou plochou a jedinou tou  skutočnou ponukovou 

cenou nehnuteľnosti. 

Preto pri výbere realitného makléra by sme mali prihliadať na to, akú vie spraviť 

prezentáciu našej nehnuteľnosti i to, akým spôsobom ju bude propagovať. Čím viac 

„ciest“ zvolí, tým ako majitelia dosiahneme lepších výsledkov. Rozhodne lepších, ako 

keby našu nehnuteľnosť na realitných portáloch ponúkalo viacero kancelárií.  
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9. KROK: OBHLIADKY A SPÄTNÁ VÄZBA Z TRHU 

 

Obhliadky nehnuteľnosti 

 

Tak a prišiel ten dlho očakávaný moment, keď sme si dohodli termín obhliadky 

nehnuteľnosti. Prvýkrát našu nehnuteľnosť uvidia záujemcovia. Cieľom obhliadky je         v 

prvom rade spraviť pozitívny dojem nehnuteľnosti na kupujúcich a dosiahnuť stavu, 

kedy si záujemca vie predstaviť, že v nej býva.   

Ako pripraviť nehnuteľnosť na obhliadku? Na čo by sme ako majitelia nemali 

zabudnúť? Čomu sa vyvarovať pri obhliadke? Aké dokumenty si pripraviť, aby sme dali 

kupujúcemu neskreslené informácie? 

1. Prvé, čo by sme od záujemcov mali zistiť, ešte pred samotnou obhliadkou, sú 

dôvody, pre ktoré sa rozhodli prísť na obhliadku. Čo ich zaujalo na našej 

nehnuteľnosti, či poznajú lokalitu, akým spôsobom chcú prefinancovať kúpnu 

cenu alebo kde pracujú, i to, či by mali dáke otázky ešte pred samotnou 

obhliadkou nehnuteľnosti.  Ak vieme dôvody, ktoré ich zaujali na našej 

nehnuteľnosti, potom vieme presne nadviazať rozhovor počas obhliadky.  

 

2. Ďalším dôležitým krokom je potvrdenie termínu so záujemcom pár hodín 

pred samotnou obhliadkou. Isto nechceme prísť unavený z práce domov, 

rýchlo poupratovať a pripraviť byt alebo dom na obhliadku a zrazu nik na 

dohodnutý termín nepríde. Predstavte si, ako by ste sa v tom momente cítili?  

Potvrdením termínu sa vyhneme práve takejto nepríjemnej situácii.  

 

 

3. Rovnako by sme si mali vopred pripraviť niektoré dokumenty 

nehnuteľnosti, aby sme záujemcom podali presné informácie a nie iba 

odhady. Vytlačený výpis z listu vlastníctva, pôdorys, plocha bytu a miestností,  i 
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zálohové predpisy u správcu bytového domu, či energie by nemali chýbať. 

Rovnako tým dáme kupujúcim na vedomie, že sme pripravení a dôslední, čím 

získame u nich dôveru. 

 

 

4. Základom úspechu pri obhliadkach je však dôkladná príprava a čistota.  

Obhliadku  so záujemcom by sme mohli prirovnať k situácii, ako keby k nám 

prišla rodinná návšteva. Poriadok, čistá kuchyňa, toaleta s kúpeľňou musí byť 

samozrejmosťou.  Príjemná vôňa  rovnako  pomôže  k vytvoreniu pozitívneho 

 

 

Dôkladná príprava dokumentácie pred obhliadkou nehnuteľnosti 

 

dojmu. Ako by sme sa cítili na návšteve, kedy by sme prišli  a tam by bol „bordel 

ako v tanku“? Okrem toho, že neporiadok opticky zmenšuje priestor, rovnako 

tak sa kupujúci prestávajú sústrediť na pozitíva, ktoré v sebe skrýva naša 

nehnuteľnosť. Výsledkom je nezáujem zo strany kupujúcich. 

 

5. Veľmi dôležitý je i termín obhliadok. Odporúčam Vám vždy, ak je to možné, 

uskutočniť hromadné obhliadky nehnuteľnosti. Znamená to, aby ste si na 

jeden deň dali viacero záujemcov, s časovými odstupmi, aby sa navzájom 

videli. Docielime toho, že v očiach kupujúcich naša nehnuteľnosť získa na 

hodnote.  

Rovnako je dôležitý termín obhliadky i z iného dôvodu. Ak predávame 

nehnuteľnosť, ktorá je situovaná na severnú stranu, tak odporúčam predávať 
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byt práve v čase, keď tam dopadajú slnečné lúče. A to je jedine v ranných 

hodinách letných mesiacov. V opačnom prípade, ak budeme vykonávať 

obhliadky v iných termínoch, tak bude vyzerať náš byt v očiach kupujúcich ako 

tmavý a tým sa stáva pre nich menej hodnotný. Pamätajte, že naším cieľom je 

urobiť všetko, aby naša nehnuteľnosť bola v očiach kupujúcich 

hodnotnejšia, ako cena za akú ju predávame. Pretože jedine v tomto 

prípade nájdeme nášho kupujúceho.   

 

6. Pred plánovanou obhliadkou by sme nemali fajčiť, či variť vysmážané jedlá   a 

pod. Musíme docieliť toho, že záujemca sa bude v našej nehnuteľnosti cítiť 

príjemne a nebude ho otravovať vôňa z práve vysmaženého rezňa. Pred 

obhliadkou by sme mali poriadne vyvetrať. Domácu atmosféru môžeme 

navodiť i vôňou zalievanej kávy, či pečením koláča alebo pečiva. Sú to malé 

detaily,  ktoré však rozhodujú o tom, či si kupujúci dokáže predstaviť, že už v 

našom byte či dome býva. A na to jediné by sme nemali zabúdať. I napriek 

tomu, že 90 % vecí vnímame po vizuálnej stránke, zameraním sa na ostatné 

zmysly zvýšime šancu predať našu nehnuteľnosť.  

 

 

Počas celého procesu predaja neodporúčam fajčiť vo vnútorných priestoroch nehnuteľnosti 

 

7. Veľmi dôležitá otázka je i prítomnosť domácich zvierat počas obhliadky 

nehnuteľnosti.  Ak máme v byte psa, tak odporúčam Vám, aby s ním šiel niekto 

pred obhliadkou do parku na prechádzku. Je to dôležité i z toho dôvodu, že nie 

každý potenciálny kupujúci ma v láske domáce zvieratá, hlavne ak je na ne 

alergický. Potom sa takýto záujemca už nesústredí na obhliadku, ale na to, aby 

čím skôr odišiel.  
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8. Pri obhliadkach rovnako musíme ako majitelia strpieť  situáciu, že po 

upratanom byte nám budú chodiť záujemcovia v topánkach.  Ak nestrpíte, 

aby niekto obutý chodil po kobercoch alebo parketách, tak Vám odporúčam 

kúpiť jednorazové návleky na topánky. Stoja okolo 3-4 EUR a isto sa vyhneme 

tomu, že kupujúci sa po vyzutí topánok bude viac zaoberať dierkou na svojej 

ponožke ako našou nehnuteľnosťou. Sú to malé detaily, ktoré však vytvoria 

príjemnejšiu atmosféru. 

 

Ako majitelia si musíme uvedomiť, že kupujúci si hľadajú domov, v ktorom strávia 

najbližšie roky svojho života. Z toho dôvodu si pozrú nejednu nehnuteľnosť, kým spravia 

záväzné rozhodnutie o kúpe. Ak ten pocit z nového domova zažijú u nás, kupujúci si 

následne ten pocit zapamätajú a rozhodnú sa kúpiť práve našu nehnuteľnosť. 

 

Spätná väzba z trhu 

 

Ak existuje v oblasti predaja nehnuteľnosti najpodceňovanejší krok, tak ním je 

práve získavanie spätnej väzby z trhu. Ak správne zvolíme cenu nehnuteľnosti, pripravíme 

ju na predaj, spravíme výbornú prezentáciu a uverejníme ju tak, aby sa o nej dozvedelo 

čo najviac potenciálnych kupujúcich, akým spôsobom zistíme, čo si o našej nehnuteľnosti 

skutočne myslia záujemcovia?  

Jediným spôsobom je získať od potenciálnych kupujúcich  spätnú väzbu. Či 

chceme alebo nie, sú to najdôležitejšie informácie, ktoré môžeme od záujemcov 

získať. Štatistika návštevnosti inzercie, počet telefonátov, počet dohodnutých obhliadok             

a v neposlednom rade i skutočné vyjadrenie záujemcov, ktorí prišli na obhliadku 

nehnuteľnosti. Práve tieto informácie nám dajú jasnú predstavu o tom, do akého termínu 

a za akú cenu dokážeme predať našu nehnuteľnosť. 

Je problém, ak predávame nehnuteľnosť tri mesiace a nevieme povedať, prečo nám 

neprichádzajú záujemcovia na obhliadky. Ešte väčší problém  je, keď nám chodia kupujúci 

na obhliadky a nemáme ich skutočné vyjadrenia, ktoré sa viažu na náš byt či dom. S 

odpoveďou typu „Je to pekný byt /dom ale my si to musíme premyslieť a do týždňa sa Vám 

ozveme“. A po týždni sa nik neozve.  S tým sa však nesmieme ako majitelia zmieriť.  

Ako potom máme vedieť, čo máme spraviť inak, aby sme našli kupujúceho na našu 

nehnuteľnosť?  
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Vždy sa musíme zo spätnej väzby dozvedieť čo sa záujemcom páčilo na 

nehnuteľnosti, čo sa im nepáčilo, či to berú alebo nie. A keď to nechcú kúpiť, tak  z 

akého dôvodu. Čo by sme museli spraviť, aby to záujemcovia kúpili? Často nás prekvapí, 

že niekedy cena nezohráva tu primárnu úlohu. Preto je dobré ak záujemcom, ktorí boli na 

obhliadke,  s odstupom 3-4 dní zavoláme (prípadne im zavolá maklér) a zistí tieto 

informácie.   

 

 

Informácie zo spätnej väzby sú tie najdôležitejšie  

 

Osvedčilo sa mi, že záujemcovia skôr maklérovi otvorene povedia nedostatky, 

ktoré videli na našej nehnuteľnosti, ako by to mali prezentovať majiteľovi, ktorého nechcú 

uraziť.  Nenechajte sa však odbiť tým, že keď sa mi neozvali, tak to asi nechcú. Je úplne 

niečo iné si domýšľať  a iné je niečo  vedieť. Ak si domýšľame, tak nevieme, ak vieme, 

potom sa už môžeme zamerať na riešenie problému.  

Preto nezabudnite, ak vo svete platí, že informácie majú cenu zlata, tak v tomto 

prípade to platí dvojnásobne viac.  
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10. KROK: VYJEDNÁVANIE 

 

Ak sme si splnili pri obhliadke všetky úlohy na jednotku, tak v najbližších dňoch 

môžeme očakávať telefonát od záujemcov s pozitívnym rozhodnutím o kúpe. Ešte pred 

samotným podpisom rezervačnej zmluvy či zmluve o budúcej kúpnej zmluve, isto 

prebehnú medzi nami a kupujúcimi rokovania o podmienkach prevodu nehnuteľnosti.   

Ako sa zachovať pri vyjednávaní podmienok predaja nehnuteľnosti? Na čo si dať 

pozor pri vyjednávaní? Kedy nemusíme akceptovať podmienky od kupujúceho  a naopak, 

kedy treba spraviť kompromis?  

Hovorí sa, že i tá najhoršia dohoda je lepšia, ako tá najlepšia vojna. V prípade 

predaja nehnuteľností do platí do bodky. Veľmi často sa stáva, že tvrdohlavosť zo strany 

kupujúceho alebo zo strany majiteľa dokáže pozastaviť, či dokonca zrušiť samotný proces 

prevodu nehnuteľnosti. 

S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude každý kupujúci snažiť vyjednávať o cene 

nehnuteľnosti, či iných podmienkach prevodu. Budú skúšať rôzne triky, len aby sme ako 

majitelia napríklad zľavili z ceny bytu alebo domu.  

Treba si na začiatku uvedomiť, či kupujúci je skutočne vážny záujemca o kúpu 

alebo nie. Ak nám napríklad volá potenciálny záujemca  a ešte pred dohodnutím 

obhliadky sa opýta, či sa dá s cenou niečo spraviť,  tak s najväčšou pravdepodobnosťou 

sa nejedná o vážneho záujemcu. Preto nemá cenu akokoľvek reagovať na podobné otázky 

takýchto „kupujúcich“. Vážny záujemca najskôr musí vidieť nehnuteľnosť, aby na 

základe lokality, stavu nehnuteľnosti a iných faktorov určil, za akých podmienok je ochotný 

kúpiť našu nehnuteľnosť. 

Skôr ako začneme s vyjednávaním, musíme vedieť,  aké sú naše ciele v predaji, o 

ktorých sme  čítali na začiatku Ebook. Aké sú naše dôvody predaja nehnuteľnosti? Akú 

sumu potrebujeme získať z predaja domu či bytu? Dokedy potrebujeme túto sumu mať 

na účte? V prípade, ak vieme presne odpovedať na vyššie uvedené otázky, potom sa 

pomocou vyjednávania budeme snažiť dosiahnuť nami vytýčené ciele. 
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Ako sme si pred chvíľou povedali. Musíme si ako majitelia uvedomiť, že veľké 

percento kupujúcich chce dosiahnuť, čo najlepšiu cenu nehnuteľnosti, prípadne iné 

podmienky prevodu (doba vysťahovania, podmienky vyplatenia kúpnej ceny a pod.).  

 

 

Je kupujúci skutočne vážny záujemca? 

 

V prípade, ak nemáme ako majitelia dostatok skúseností v oblasti  vyjednávania    a 

komunikácie, potom by sme mali nechať dohodnutie podmienok na našom maklérovi. Tu 

je však dôležité si uvedomiť  jednu skutočnosť. Koho tento maklér bude reálne 

zastupovať? Nás ako majiteľov alebo skôr kupujúcich? Dá sa to vôbec zistiť? A keď áno, 

tak ako? 

Najjednoduchšie je, ak spolupracujeme s jediným maklérom, ktorý veľmi dobre 

pozná, aké máme ciele a dôvody predaja nehnuteľnosti. Rovnako tak vie, akú sumu 

potrebujeme, resp. v akom termíne sme schopní sa vysťahovať, aby sme náhodou neboli 

pod mostom.   

Ak náš byt či dom predáva viacero realitných kancelárii, môže to dopadnúť  ako   v 

prípade Petra a Anky, o ktorom sme si povedali na začiatku ebook. V takomto prípade sa 

môžeme veľmi ľahko dostať do nasledovnej situácie.  

Kupujúci vie, že nehnuteľnosť ponúka napríklad 20 RK, rovnako vidí rozdiel v 

ponúkanej cene našej nehnuteľnosti. Rozhodne sa a zavolá do každej z týchto RK, aby 

makléri získali od majiteľa najnižšiu možnú cenu nehnuteľnosti. Každý z 20 maklérov urobí 

v prospech kupujúceho všetko, čo je v jeho silách, len aby majiteľa donútil k zníženiu z 
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ceny z nehnuteľnosti, a tým neprišiel o kupujúceho. Ako môžete vidieť na príklade, tak 

niektoré RK sa týmto spôsobom netaja ani v inzeráte nehnuteľnosti. 

 

 

Jeden z inzerátov realitných kancelárií 

 

Na mieste je potom otázka. Kto zo zákazníkov bude v tomto prípade ten 

spokojnejší, kupujúci či predávajúci? Zastupuje takýto maklér nás ako majiteľov, keď už  v 

inzeráte garantuje ešte nižšiu cenu, ako tú, za akú ju chceme my predať? Ak takýto maklér 

zastupuje kupujúcich, prečo by sme mu mali veriť, že bude vyjednávať v náš prospech? 

Toto je jedna z nástrah predaja nehnuteľnosti, ak náš byt či dom ponúka viacero 

realitných kancelárií.  

Ak vieme, kto nás bude zastupovať pri vyjednávaní a rovnako máme jasne 

stanovené ciele, musíme si následne uvedomiť, akú máme vyjednávaciu pozíciu? 

 

Vyjednávacia pozícia: 

1. Na obhliadku nehnuteľnosti sa hlási množstvo potenciálnych kupujúcich. 

Keď sa prvý vážny kupujúci rozhodne kúpiť náš byt či dom, iba za podmienky 

výraznejšieho zníženia z ceny, neznamená to, že musíme hneď akceptovať jeho 

ponuku. Keďže na obhliadky chodí veľa záujemcov, tak je predpoklad, že sme 

dobre nastavili ponukovú cenu.  Preto je len otázka času, aby sme našli 

kupujúceho, ktorý kúpi náš byt alebo dom bez zľavy, resp. s min. zľavou.  

 

Správnym vyjednávaním sa dá dokonca i zvýšiť realizačná cena. Treba však 

záujemcov vopred informovať, že nehnuteľnosť bude predaná za najvyššiu 

ponuku. 
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2. Opačná situácia nastane v prípade, ak  sa na obhliadky nehlásia žiadni 

záujemcovia. Predaj nehnuteľnosti sa naťahuje na mesiace až roky. V tomto 

prípade, ak dostaneme záväznú ponuku na predaj od vážneho záujemcu, tak 

by sme mali zvážiť zníženie z ceny.  

 

V prvom rade by sme nemali hneď akceptovať jeho prvú ponuku. Mali by sme 

však prísť s protiponukou, ktorá ho neodradí a stále bude pre neho zaujímavá. 

Ak bude mať vážny záujem o náš byt alebo dom, tak bude hľadať spôsoby ako 

vylepší svoju prvú ponuku. Ale pozor! Treba mať na vedomí fakt, že sa „jedná o 

tancovanie na tenkej hrane“. Ak zvolíme cenu, ktorá je kupujúcemu privysoká, 

potom ho isto odradíme a z možného obchodu zíde. Čo nás ako majiteľov môže 

obrať o čas a peniaze. 

 

Preto je nesmierne dôležité, aby sme vedeli „čítať“ správanie kupujúcich. Ak to 

nevieme, alebo máme málo skúsenosti,  odporúčam využiť služby kvalitného makléra. Už 

z vlastnej skúsenosti vie odhadnúť správanie a reakcie kupujúcich. Profesionálny maklér 

rovnako pôsobí ako „brúsič hrán“ medzi kupujúcim a predávajúcim. Práve preto, aby 

na základe tvrdohlavého presadzovania jednotlivých podmienok zo strany kupujúceho a 

zo strany predávajúceho nezišlo z predaja.  

Ako sme už v predchádzajúcich krokoch uviedli. Predaj nehnuteľnosti je vždy 

dohoda medzi majiteľom a kupujúcim. Preto ak získame istý ústupok zo strany 

kupujúceho v otázke pre nás tak dôležitej, rovnako tak by sme mali potom  spraviť ústupok  

kupujúcemu v podmienke pre nás nie až tak podstatnej, ktorá je zároveň pre neho 

dôležitá. Napríklad kupujúci akceptuje výšku ceny, ale za podmienky, že bude         v cene 

časť nábytku. Hovorí sa tomu situácia win-win. Obe strany sú vzájomne spokojné. A 

práve o tom by mal byť celý predaj. 

Ak sa budeme riadiť týmto pravidlom, potom už nebudú v oblasti vyjednávania 

takmer žiadne prekážky.  
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11. KROK: BEZPEČNOSŤ PREVODU NEHNUTEĽNOSTI 

 

Predposledným krokom v celom procese predaja nehnuteľnosti, je príprava 

zmluvnej dokumentácie a podpis. Tento krok má zabezpečiť max. mieru ochrany  a 

zároveň bezproblémový proces prevodu nehnuteľnosti na katastri i finančných 

prostriedkov. 

V tomto kroku, by sme sa ako  majitelia mali zamýšľať nad viacerými otázkami. Ako 

pripraviť zmluvnú dokumentáciu? Ako zabezpečiť, že za svoj byt/dom dostanem skutočne 

takú čiastku a v termíne, na ktorom sme sa dohodli? Čo tam všetko musí byť zahrnuté, 

aby nedošlo k prerušeniu konania na katastri? Na čo si mám ako predávajúci dať pozor, 

prípadne, aké môžu byť následky? Ako podpisovať zmluvy a kam tieto zmluvy zaniesť, aby 

prebehol predaj do úspešného konca? 

Na úvod je potreba zmieniť, že všetky zmluvy, ktorými sa mení vlastnícke právo na 

nehnuteľnosti, sa musí vyhotoviť v písomnej forme. Laicky povedané, ak chceme predať, 

kúpiť, či darovať nehnuteľnosť, tak musíme vždy mať podpísanú zmluvu s overeným 

podpisom predávajúceho alebo darcu, buď u notára alebo u právnika. 

Po úspešnom vyjednaní podmienok s kupujúcimi, je potrebné všetky tieto 

podmienky zahrnúť do zmluvnej dokumentácii. Tým máme istotu, že budú podmienky 

splnené. V tomto prípade platí, čo nie je napísane tak neexistuje. Je veľmi problematické 

na súde dokazovať, na čom sme sa s kupujúcimi ústne dohodli.   

 

Rezervačná dohoda 

 

Prvým právnym krokom v celom procese predaja nehnuteľnosti je rezervačná 

dohoda a zloženie blokovacieho depozitu. Ak predávame nehnuteľnosť 

prostredníctvom realitnej kancelárie, tak veľmi často prídeme do kontaktu práve s touto 
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dohodou. Úlohou rezervačnej dohody, ako už z názvu vyplýva, je zarezervovanie si 

nehnuteľnosti kupujúcim.  

Týmto krokom kupujúci o nehnuteľnosť prejaví skutočný vážny záujem, pričom 

zloží na účet peniaze vo výške min. odmeny pre RK. My, ako majitelia a rovnako RK sa 

zaväzujeme, že nebudeme ďalej ponúkať túto nehnuteľnosť na predaj. Zároveň sa 

kupujúci zaväzuje pristúpiť do určitého dátumu k podpisu zmlúv o prevode 

nehnuteľnosti. V prípade, že sa tak zo strany kupujúceho nestane, depozit mu prepadá. 

Ten sa potom následne delí medzi majiteľmi a RK v pomere 50:50. Na druhej strane to 

platí rovnako, ak sa rozhodneme ďalej predávať, tak kupujúcemu vzniká nárok na pokutu 

z našej strany, ktorú mu musíme vyplatiť a je v rovnakej výške, ako zložený depozit. 

Odporúčam, aby kupujúci zložil tento depozit, ktorý je zahrnutý v kúpnej cene. 

Nás ako majiteľov to chráni, že ak prestaneme ponúkať našu nehnuteľnosť na predaj, tak 

v prípade odstúpenia kupujúceho nebudeme mať s nehnuteľnosťou náklady. Zároveň tak 

ako majitelia zistíme, či budúci kupujúci disponuje dostatočným finančným krytím. 

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
 

Nasledujúcim krokom je príprava Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZoBKZ).  

Základným motívom jej podpisu je dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, že do 

určitého termínu pristúpia k podpisu Zmluvy o prevode nehnuteľnosti.  

 

 

Presné rozpísanie zmluvných strán 
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Táto dohoda slúži hlavne pre banku pri príprave hypotekárneho úveru, kedy sa 

preukážeme banke, že ako majitelia súhlasíme s predajom nehnuteľnosti dotyčnému 

kupujúcemu. 

 

Podrobná a správna identifikácia nehnuteľnosti  

 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy  je presné rozpísanie 

zmluvných strán  (budúci predávajúci a  kupujúci),  ďalej  jasný  popis  nehnuteľnosti 

 

 

Lehota platnosti a kúpna cena v ZoBKZ 
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a presná predajná cena domu či bytu. Rovnako dôležitý je i termín platnosti zmluvy, 

t.j. zmluva je platná do jasne špecifikovaného termínu, kedy príde k podpisu zmluvy 

o prevode nehnuteľnosti. 

Ako sme si vyššie uviedli, poväčšine sa zmluva vytvára pre banku  a prikladá sa            

k žiadosti  o hypotekárny úver (HÚ). Odporúčam túto zmluvu podpísať, aj napriek tomu, 

že niektoré banky to nevyžadujú. V tomto prípade nie je nutné overiť podpis majiteľa u 

notára. 

 

Zmluva o prevode nehnuteľnosti 

 

Dostávame sa do najdôležitejšej časti v kroku prípravy zmluvnej dokumentácie.     A 

to je príprava zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Musíme si hneď na začiatku ujasniť, že 

zmluva musí obsahovať všetky údaje a informácie, o ktorých sa píše v občianskom 

zákonníku. V prípade prevodu bytu či nebytového priestoru, sa budeme musieť riadiť  

rovnako i zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Zákon 182/1993 Z.z.). 

 

Presná identifikácia zmluvných strán 
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Zákon presne popisuje povinné náležitosti zmluvy a v prípade, ak sa na 

niektorú časť zabudne, tak kataster pozastaví celé konanie prevodu nehnuteľnosti. 

Následne tým dochádza k neželaným omeškaniam, ktoré nám okrem zvýšenej hladiny 

adrenalínu, môže spôsobiť i finančnú škodu. Z tohto dôvodu Vám odporúčam, obrátiť sa 

na realitnú kanceláriu, prípadne na advokáta, ktorí Vám pomôžu s prípravou zmluvy o 

prevode nehnuteľnosti. Je oveľa efektívnejšie nechať prípravu zmluvnej dokumentácie na 

realitnú kanceláriu alebo advokáta, ako riskovať pozastavenie konania na katastri. 

 

Presná špecifikácia nehnuteľnosti 

 

Okrem správnej identifikácie všetkých zmluvných strán (vrátane všetkých 

vlastníkov podielov, s rodným číslom, s trvalým bydliskom, číslom účtu predávajúceho), je 

nutné presne špecifikovať, aká nehnuteľnosť bude predmetom predaja. V tomto 

momente dochádza práve k malým chybám, ktoré následne stoja za prerušeniami na 

katastri. Rovnako je dôležité, aby bol jasne špecifikovaný podiel na nehnuteľnosti, 

taktiež i vzťah k pozemku. 
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Popis a stav nehnuteľnosti 

 

Ďalším povinným údajom je popis nehnuteľnosti a jej technický stav. Jednou z 

najdôležitejších podmienok je časť venovaná kúpnej cene a platobným podmienkam. 

Je jasne špecifikované, kedy v akej výške a akým spôsobom budú prevedené peniaze 

predávajúcej strane. Je kriticky dôležité dbať na bezpečnosť prevodu peňazí.   Ochráni 

 

 

Kúpna cena a platobné podmienky 



68 
 

sa tým nielen kupujúci, ale i predávajúci. Neodporúčam majiteľom preberať finančnú 

hotovosť osobne do rúk pri podpise zmluvy.   

 V prípade, ak bude kupujúci brať v banke HÚ, tak peniaze budú uvoľnené bankou 

na základe vopred stanovených podmienok, ktoré musia byť uvedené v zmluve o 

prevode nehnuteľnosti. Ak kupujúci disponuje hotovosťou, je vhodné zvoliť úschovu 

pomocou vinkulácie v banke alebo v úschove u notára.  Zabezpečí sa tým maximálna 

ochrana finančných prostriedkov. 

 

 

Ďalšie podmienky zmluvy 

 

Okrem iného je nutné uviesť do zmluvy aj moment nadobudnutia nehnuteľnosti 

kupujúcou stranou, podmienky odstúpenia od zmluvy, a dátum preberania 

nehnuteľnosti. V prípade ak predávame byt či nebytový priestor, tak je potrebné ako 

prílohu k zmluve pridať i potvrdenie o bezdlžnosti od správcu bytového domu. 

Ako môžeme vidieť, tých zákonom stanovených ustanovení je veľmi veľa. Ak sa na 

niečo pozabudne, tak sa preruší konanie na katastri. 

Ak máme skutočne záujem o maximálnu ochranu celého prevodu nehnuteľnosti a 

zároveň chceme mať istotu, že za svoj dom či byt dostaneme vopred stanovenú čiastku, 

tak odporúčam využiť služby advokáta, prípadne realitnej kancelárie, ktorá poskytuje 

pre svojich klientov autorizované zmluvy advokátom.  
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V tomto prípade zmluvnú dokumentáciu vytvára advokátska kancelária, ktorá 

preberá plnú zodpovednosť za znenie celej zmluvy. Na rozdiel od notára, ktorý preberá 

zodpovednosť len za overenie predávajúcej strany a jej podpis na zmluve. Advokát je 

poistený až do výšky 1.500.000 EUR.  

Zároveň ako ďalšia výhoda, na katastri máme zadarmo urýchlené vkladové 

konanie, ktoré v tomto prípade trvá iba 20 dní, namiesto klasických 30 dní.  Advokát pri 

podpise overí, či sme oprávnení podpisovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti (teda či sme 

majitelia alebo majiteľmi poverenými k podpisu zmluvy o prevode nehnuteľnosti). 

Povinnou súčasťou prevodu nehnuteľnosti je i návrh na vklad do katastra. Jedná 

sa v podstate o sprievodný list, v ktorom žiadame kataster nehnuteľnosti, aby vykonal 

zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.  

 

Dôkladne si pri podpise skontrolujte číslo účtu  

 

Pri samotnom podpise zmluvy, by sme si mali  prekontrolovať osobné údaje a 

hlavne číslo účtu, na ktoré nám budú prevedené finančné prostriedky.   V momentálnej 

situácii je to veľmi dôležité, nakoľko sa v bankách zmenili čísla účtov  z 10 miestnych na 24 

miestne.   
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12. KROK: PREBERANIE NEHNUTEĽNOSTI 

 

Tak a dostávame sa k poslednému kroku, úspešného predaja nehnuteľnosti a tým 

krokom je odovzdávanie bytu či domu  novému majiteľovi. Na liste vlastníctva už 

figuruje meno kupujúceho a zároveň na náš bankový účet už prišla celá čiastka, ktorá bola 

dohodnutá v zmluve o prevode nehnuteľnosti. Zostáva nám už len odovzdať novému 

majiteľovi nehnuteľnosť, prepísať energie a popriať novému majiteľovi spokojné roky v 

jeho novom dome či byte.  I keď sa jedná poväčšine o formálny akt, nemali by sme tento 

krok podceňovať. 

Ako pripraviť nehnuteľnosť na odovzdanie? Ako nepodceniť  posledný krok a 

ukončiť celý proces predaja do úspešného konca? Na čo si dať pozor, aby sme všetko 

spravili ako sa patrí? 

V prvom rade by sme mali pred samotným odovzdaním pripraviť nehnuteľnosť 

tak, ako sme sa s kupujúcimi dohodli v zmluve.  Väčšina kupujúcich si praje, aby sme 

odovzdali nehnuteľnosť prázdnu, ak sme sa predtým nedohodli inak. To nás ako majiteľov 

zaväzuje vysťahovať všetok nábytok a ostatné veci z nehnuteľnosti do určitého dňa a tým 

je dátum odovzdania nehnuteľnosti.   

Z toho dôvodu by sme si sťahovanie nemali nechávať na poslednú chvíľu.  Ak 

sme podpísali zmluvu o prevode nehnuteľnosti, tak to je práve ten čas na začatie 

sťahovania. Je lepšie sa sťahovať v predstihu, ako riešiť všetko v strese  a na poslednú 

chvíľu. V prípade, ak nemáme známych, ktorí by nám vedeli pomôcť so sťahovaním, tak si 

musíme najať služby sťahovacej spoločnosti.  

I napriek tomu, že je odovzdanie nehnuteľnosti iba formálnym aktom, nemali by 

sme zabúdať, čo je tým hlavným dôvodom, a to je spísanie preberacieho protokolu.  V 

ňom sú uvedené strany (odovzdávajúci a preberajúci), rovnako tak je uvedená 

nehnuteľnosť, ktorá je predmetom preberania, stavy meračov elektrickej energie, 

studenej a teplej vody, plynu, prípadne meračov tepla na radiátoroch, i počet 

kľúčov, ktoré odovzdávame novému majiteľovi.   
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Preberací protokol 
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Následne po spísaní  preberacieho protokolu je potrebné sa prehlásiť u 

poskytovateľoch médií (elektrická energia, voda, plyn) a služieb (správcovská 

spoločnosť alebo spoločenstvo vlastníkov bytov).  

Na konci je dobré, ak si ešte s kupujúcimi vymeníme telefonický kontakt pre 

prípad, že nám príde pošta ešte na starú adresu. Rovnako by sme mali povedať kupujúcim 

všetky doplňujúce informácie o nehnuteľnosti, napríklad kedy bola revízia plynového 

kotla, kde sa nachádzajú uzávery vody, plynu  a pod..  

 

Tak, a môžeme si pripiť šampanské. Práve sme úspešne predali 

nehnuteľnosť.  
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ZÁVER 

 

A čo povedať na záver? Každý príbeh má svoj koniec, rovnako tak i predaj 

nehnuteľnosti. Či ten koniec  bude úspešný alebo nie, v prvom rade to závisí na nás, na 

majiteľoch nehnuteľnosti. V tomto momente sa rozhodujeme o tom, či na konci predaja 

si povieme: „Super, sme veľmi spokojní s tým , ako prebehol celý proces predaja. Podarilo sa 

nám bez starostí predať nehnuteľnosť bezpečne, rýchlo a výhodne“. 

Berme predaj nehnuteľnosti ako systém po sebe nasledujúcich krokov. Ak sa 

budete riadiť týmto systémom, ktorý som Vám načrtol, vždy budete vedieť, kde ste spravili 

prípadnú chybu, ktorú viete následne opraviť. Taktiež sa viete pripraviť na ďalšie kroky 

vedúce k úspešnému koncu.  

Ako majiteľom Vám môžem dať na záver jednoduché odporúčanie. Ako môžete 

vidieť, nejedná sa o raketovú vedu. Oblasť predaja nehnuteľností je hlavne o systéme  a 

skúsenostiach. Systém, akým pracujú profesionáli som Vám práve ukázal. Ak ste v 

situácii, že nemáte dostatok skúseností s predajom bytu či domu, a nechcete urobiť 

zbytočné chyby, prípadne sa Vám nedarí dlhšiu dobu predať nehnuteľnosť,  nebojte sa 

vyhľadať pomoc odborníka. Ak si vyberiete toho správneho, isto Vám odporučí ako 

postupovať tak, aby ste na konci predaja boli spokojní.  

Rovnako tak, ak ste zaneprázdnení a nemáte čas sa 100 % venovať popri práci a 

rodine i predaju nehnuteľnosti, taktiež i Vám odporúčam obrátiť sa na odborníka, ktorý 

Vás odbremení od takmer všetkých činností spojených s predajom bytu či domu.  

Ak sa počas predaja vyskytne dáky problém a potrebovali by ste ho vyriešiť, 

prípadne by ste mali záujem o bezplatnú konzultáciu,  alebo chcete, aby som Vám 

pomohol s predajom nehnuteľnosti, neváhajte mi zavolať na číslo  0902-677-321, 

poslať správu alebo napíšte mi email na Andrej@AndrejPavelek.sk. Som tu v prvom 

rade od toho, aby som Vám pomohol.  

Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto predáva nehnuteľnosť alebo si myslíte, že 

táto Ebook môže pomôcť vašim kolegom,  známym či rodine, tak ju potom zdieľajte na 

mailto:Andrej@AndrejPavelek.sk
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sociálnych sieťach ako facebook, twitter, a pod.. Rovnako im pomôžete, ak  im Ebook hneď 

pošlete do emailu.  Oveľa rád, tipov a nápadov nájdete na internetovej stránke: 

www.AndrejPavelek.sk.  

Na samotný záver mi dovoľte popriať  Vám veľa správnych rozhodnutí v živote  a 

rovnako tak,  i v predaji Vašej nehnuteľnosti. Prajem Vám, aby ste našli toho správneho 

kupujúceho a zároveň, aby ste boli po celom predaji spokojní a mohli si povedať: Super, 

predal som bez starostí svoj dom či byt bezpečne, rýchlo a výhodne. 

 

Dovidenia priatelia a držím Vám palce. 

 

Andrej 

http://www.andrejpavelek.sk/

