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ZRKS očakáva,  že vzájomné 

zoznámenie členov určite prerastie do 

obchodnej spolupráce a tým aj stúpnu 

zisky realitných kancelárií. V rámci ZRKS 

využívajú realitné kancelárie interný 

systém Co-Broke, kde si stanovujú 

podmienky a  rozsah spolupráce. 

„Hlavným účelom stretnutia 

ZRKS bol biznis networking, čiže 

nadviazanie obchodnej spolupráce 

medzi realitnými kanceláriami. 

Často sa totiž v  praxi stáva, že 

jedna kancelária má klienta a iná 

zase vhodnú nehnuteľnosť a preto 

je spolupráca realitných kancelárií 

pri predaji nehnuteľností taká 

dôležitá,“ ozrejmil ciele prvého 

stretnutia členov predseda Správnej 

rady ZRKS Marek Šubrt. Ocenil, že 

viac ako polovica členov si našla na 

stretnutie čas, ktorý je v dnešnej dobe 

taký vzácny. „Každý má svoj biznis, 

svoje starosti, ale sú na Slovensku 

realitné kancelárie, ktorým nie je 

situácia v realitnej oblasti ľahostajná 

a  zároveň chcú posúvať svoj biznis 

dopredu,“ vysvetlil Šubrt. 

Po predstavení účastníkov 

nasledovala diskusia o možnostiach 

spolupráce v rámci združenia. Marek 

Šubrt prítomným ozrejmil nový 

projekt Exclusive Co-broke ponuky, 

ktoré majú systémovo podporiť 

vzájomnú spoluprácu. Cieľom týchto 

exkluzívnych ponúk je, aby sa realitná 

kancelária neusilovala o čo najširšie 

portfólio nehnuteľností, ale šetrila 

svoju energiu a zdroje na poskytnutie 

čo najkvalitnejších služieb. Tak 

má šancu zvýšiť počet uzavretých 

obchodov a teda aj svoje zisky. 

Účastníci konferencie sa zhodli na 

tom, že je lepšie uzavrieť viacero 

obchodov v  kratšom čase, ako 

sa dlhodobejšie usilovať o jeden 

veľký obchod. Zavŕšením ofi ciálnej 

časti bola spoločná večera a následné 

posedenie v  uzavretom kruhu.  

Nadväzovanie kontaktov pokračovalo 

aj pri večernom bowlingu. Ten sa 

pretiahol až do neskorých nočných 

hodín, keďže panovala uvoľnená 

atmosféra a dobrá nálada.  

Konferencia v  Dudinciach sa 

tento rok niesla v neformálnejšom 

duchu, keďže išlo hlavne o  to, aby 

sa členovia navzájom spoznali. 

Majitelia realitných kancelárií sa 

vyjadrili, že podobné akcie sú 

užitočné a do budúcna by prijali aj 

odborné prednášky. „Ďakujem, že 

som mohol spoznať nadšených 

ľudí pre vec. Držím palce, aby 

bolo ZRKS v kondícii veci ďalej 

rozvíjať. Tiež sa chcem poďakovať 

zakladateľom za ich snahu,“ uviedol 

po stretnutí Ivan Puškár z ABC realitná. 

„Zdielam vaše názory na zlepšenie a 

skvalitnenie realitných služieb a ich 

presadzovanie v realitnej praxi. Určite 

chcem aktívne prispieť,“ povedal 

Vladimír Špacír z REAL-SHOP. 

členov ZRKS v Dudinciach
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Prvá konferencia
Po roku od vzniku Združenia realitných kancelárií Slovenska (ZRKS) sa členo-

via mali možnosť stretnúť na dvojdňovej konferencii v Dudinciach. Vysoká 

účasť zástupcov z celého Slovenska docielila, že sa majitelia realitných kance-

lárií navzájom spoznali a môžu bez obáv naštartovať spoločné obchody. Tie 

sú budúcnosťou realitného biznisu, o čom svedčí najmä prax zo zahraničia.



Každý člen ZRKS môže využívať 

novovytvorenú zlatú pečať. Tá 

má za úlohu informovať klientov 

a  návštevníkov webových 

stránok ZRKS, že 

ide o  seriózne 

a  férové realitné 

kancelárie, ktoré sa 

verejne zaviazali 

dodržiavať etický 

kódex ZRKS a  ktorým záleží na 

formovaní zdravého realitného 

prostredia v našej brandži. 

Na webových stránkach si 

návštevníci  môžu overiť členstvo 

realitnej kancelárie v ZRKS vďaka 

prekliku z  pečate, ktorý smeruje 

na podstránku združenia, kde sú 

uvedené kontaktné informácie 

o realitnej kancelárii. 

Pečať ZRKS sa tak stáva aj 

efektívnym marketingovým 

komunikačným nástrojom, ktorý 

zaväzuje realitnú kanceláriu nielen 

smerom k ZRKS, ale aj smerom k jej 

klientom a obchodným 

partnerom. 

Pečať je možné 

v  pozmenenej 

forme umiest-

ňovať aj do 

tlačových mate-

riálov, prípadne na firemné 

dokumenty realitných kancelárií 

(letáky, vizitky, vianočné pozdravy, 

nálepky...). V  kombinácii so 

vzorovými zmluvami pečať dotvára 

komplexné zázemie od ZRKS, 

ktoré  realitná kancelária svojim 

členstvom získava. 

2

Niet nad lokalitu
Pri nehnuteľnos   treba v prvom rade 
zohľadniť lokalitu. Každé mesto má 
svoje vlastné pravidlá, čo sa považuje 
za lukra  vne a ktorá časť nie je práve 
obľúbená. Cenu nehnuteľnos   ovplyv-
ňuje občianska vybavenosť v blízkom 
okolí.  „Je jedno či ideme predávať 
byt v pôvodnom stave alebo byt 
po kompletnej rekonštrukcii, výšku 
predajnej ceny najviac ovplyvňuje 
lokalita, lebo tá sa nezmení. Môžete 
zmeniť dispozíciu, zariadenie, pri-
kúpiť parkovacie miesto... Lokalita 
však ostáva,“ uvádza skúsená mak-
lérka Marcela Bartovicová z realitnej 
kancelárie AB Contact v Piešťanoch. 
Dodáva, že ďalej prihliadame na 
technické vyhotovenie, ktoré je  ež 
nemenné. Či ide o tehlový byt alebo 
panelový, či má vlastné alebo ústredné 
vykurovanie, na ktorom podlaží sa byt 
nachádza, či ide o byt s balkónom, log-
giou, terasou alebo bez. Veľmi dôle-
žitá je aj orientácia bytu a z čas   aj 
vnútorná dispozícia nehnuteľnosti. 
Realitní makléri vedia, že prihliadať 
treba aj na stav bytového domu ako 
celku. „Zateplený bytový dom je nie-

len krajší na pohľad, ale aj atrak  v-
nejší pre kupujúcich. Tí to  ž usporia 
na vykurovaní a budú mať nižšie me-
sačné nálady na bývanie,“ zdôrazňuje 
Marcela Bartovicová.

Vyhnite sa chybám
Tí, ktorí už niekedy kupovali byt ve-
dia, že ideálna nehnuteľnosť nee-
xistuje a vždy treba urobiť niekoľko 
kompromisov. O niektorých výhodách 
a nevýhodách danej nehnuteľnosti 
sa môžeme presvedčiť až po nejakej 
dobe jej užívania. Napríklad pred 
kúpou domu oceníme, že hneď cez 
ulicu je reštaurácia, po nasťahovaní 
nám môže prekážať parkovanie hos   
a hluk. „Maklér musí zhodno  ť všet-
ky pozi  va a nega  va nehnuteľnos   
a vykompenzovať ich v predajnej 
cene,“ tvrdí maklérka. Nesprávne 
stanovená nízka cena nehnuteľnos   
väčšinou znamená okamžitý predaj 
nehnuteľnos   (často aj hneď prvému 
záujemcovi), pričom klient prichádza 
o peniaze. Alebo naopak vysoká 
cena nehnuteľnos   na  ahne časové 
obdobie predaja, nehnuteľnosť je 
neatrak  vna pre neakceptovateľnú 

cenu súčasným trhom. „Záujemcovia 
môžu na takúto ponuku na internete 
zo zvedavos   klikať, ale počet obhlia-
dok je minimálny a reálny záujemca 
žiadny. Po určitom čase prehnaná 
cena klesne, no nehnuteľnosť je už 
nezaujímavá, ľudia ju už poznajú z in-
zercie a pre záujemcov, ktorí hľadajú 
nehnuteľnosť dlhší čas, je už menej 
atrak  vna,“ vysvetľuje Bartovicová.

Cenová mapa
Predstava majiteľov nehnuteľnosti 
o predajnej cene stanovenej na zákla-
de ceny nadobudnu  a a pripočítania 
inves  cie napríklad na rekonštrukciu 
nie je predajná cena! V takomto po-
stupe majiteľ nehnuteľnosť hodno   
na základe jeho vynaložených pros-
triedkov, čo v podstate vedie k veľmi 
nepresne stanovenej predajnej cene. 
Nehnuteľnosť mohol veľmi výhodne 
alebo veľmi nevýhodne nadobudnúť. 
To, že majiteľ nehnuteľnosť zhodno  l 
o inves  ciu do rekonštrukcie zohľad-
níme, prihliadame ale aj na mieru 
opotrebenia. Najsilnejším nástrojom 
pre dobré stanovenie predajnej ceny 
je interná cenová mapa realitnej kan-
celárie evidovaná na základe už pre-
daných nehnuteľnos  . Nezabúdajme, 
že správnou cenou zvýšime efek  vitu 
predaju, dôveru na trhu, šetríme si 
čas, energiu a prispievame k racioná-
lnemu vývoju cien nehnuteľnos  .  

Kritériá na stanovenie 
predajnej ceny nehnuteľnosti
Makléri musia v praxi každodenne riešiť problémy so stanovením 

správnej predajnej ceny nehnuteľnosti. Klienti majú väčšinou opti-

mistickejšie predstavy o cene, ktorú im vie v skutočnosti realitný trh 

ponúknuť. Aké faktory vplývajú na cenu nehnuteľnosti? Na čo si treba 

pri oceňovaní realít dávať pozor? 
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Piešťany

Okrem realitného soft véru backOFFICE®

už môžu inzerenti na ZoznamRealit.Sk

k exportu ponúk využívať aj systém 

LIVING®. Ponuky sa tak automaticky zve-

rejnia nie len na ZoznamRealit.Sk, ale aj 

v medzinárodnej sieti portálov. Systém 

LIVING® poskytuje inzerciu na medi-

álnych portáloch ako sú denník SME, 

Pluska, Hospodárske noviny, či anglický 

Th e Slovak Spectator. O aktiváciu exportu 

ponúk stačí požiadať LIVING® a následne 

ZoznamRealit.Sk. K importu ponúk na 

ZoznamRealit.Sk je potrebné mať okrem 

inzercie aktivované aj API rozhranie. Obe 

služby sa dajú objednať na stránke ZRKS, 

členovia ZRKS majú zľavu. 

Exportujte na 
ZoznamRealit.Sk 
už aj z Livingu!

Príklad z praxe 
očami odborníčky
„Veľkou chybou pri stanovení 
ceny nehnuteľnos   je porovnanie 
susedných podobných bytov bez 
toho, aby sa zobrali do úvahy zá-
kladné kritériá na stanovenie ceny. 
Prečo? Porovnajme si dva rovnaké 
byty v rovnakom paneláku. Jeden 
je na prvom poschodí bez balkónu 
orientovaný na severovýchod a je 
v rovnakom technickom stave ako 
ten istý na druhom poschodí s bal-
kónom orientovaný na juhozápad. 
V tomto prípade ide o  e isté byty, 
ale prvý byt sa určite predá za niž-
šiu ponukovú cenu, vzhľadom na 
to, že je bez balkóna, menej svetlý 
a chladnejší. Tu vidíme jasný prí-
klad, že cenu ovplyvňujú paramet-
re nehnuteľnos   a nie tvrdenie, 
že sused predal drahšie a stano-
viť predajnú cenu na základe jeho 
úspešného predaja.“



3

Zmluva o sprostredkovaní kúpy neh-
nuteľnosti medzi maklérom a klientom 
by mala byť každodennou súčasťou 
praxe realitného sprostredkovateľa. 
Ešte dôležitejšie je to predovšetkým 
na začiatku spolupráce makléra s klien-
tom, kedy sa medzi nimi buduje dô-
vera a navzájom sa spoznávajú. Práva 
a povinnosti oboch zmluvných strán, 
musia byť upravené veľmi pozorne, 
lebo nevhodné podmienky zmluvy 
môžu viesť k tomu, že klient spoluprácu 
s maklérom odmietne. Aké úskalia sa 
môžu vyskytnúť pri uzatváraní zmluvy 
o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti? 

Popri určení zmluvných strán (spros-
tr edkovateľ, ktorým je maklér a záujem-
ca, ktorým je klient) sú ďalšími podstat-
nými náležitosťami zmluvy defi novanie 
nehnuteľnosti, určenie obsahových 
náležitostí zmluvy, o ktorej uzavretie 
má klient záujem. Vo väčšine prípadov 
ňou bude kúpna zmluva, sprostred-
kovateľská provízia a v neposlednom 
rade rozsah práv a povinností zmluv-
ných strán patria rovnako k náležitos-
tiam, ktoré by nemali byť opomenuté. 
Z formálneho hľadiska právny poriadok 
nepodmieňuje platnosť sprostredko-
vateľskej zmluvy jej písomnou formou. 
Sprostredkovateľská zmluva môže byť 
platne uzavretá aj ústne. Z praktického 
hľadiska, predovšetkým v záujme vy-
možiteľnosti práv a povinností zmluv-
ných strán, jednoznačne odporúčame 
písomnú formu.

Dôležitý je moment 
podpisu zmluvy
Otázka optimálneho určenia mo-
mentu, kedy vznikne maklérovi právo 
na províziu, je mimoriadne dôležitá. 
Klient ako aj maklér sledujú totožný 
cieľ – kúpu nehnuteľnosti. Čo sa týka 
podmienok maklérovho práva na 
províziu, predstavy zmluvných strán 
môžu byť odlišné. Maklér má záujem 
čo možno najviac priblížiť jeho právo 
na províziu k poskytnutiu potenciálnej 
možnosti uzavrieť zmluvu, na základe 
ktorej klient nadobudne vlastnícke 
právo k nehnuteľnosti klientovi. Klient 
zase k  nadobudnutiu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti. Zákon v tejto 
súvislosti maklérov nárok na od-
menu viaže na moment, kedy bol 
pričinením makléra dosiahnutý 
dohodnutý výsledok. Ťažiskovým 
je preto dosiahnutie dohody o tom, 
čo zmluvné strany považujú za 
výsledok činnosti makléra. Ako opti-
málne možno považovať kompromisné 
riešenie a nárok makléra na províziu 
viazať k momentu podpisu zmluvy, na 
základe ktorej klient nadobudne vlast-
nícke právo k nehnuteľnosti. 

V  záujme ochrany makléra pred 
konaním klienta, ktoré by smerovalo k 
nezaplateniu provízie maklérovi tým, že 
s osobou sprostredkovanou maklérom 
sa klient dohodne na tom, že uzavrú 
predmetný obchod neskôr a tým obí-
du makléra je vhodné upraviť nárok 
makléra na províziu tak, aby vznikol aj 
v tom prípade, ak sprostredkovateľská 
zmluva medzi ním a klientom zanikla, 
ale klient uzavrie zmluvu, na základe 
ktorej nadobudne vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti, ktorú mu sprostred-
koval svojou sprostredkovateľskou čin-
nosťou maklér. Limitovanie časového 
obdobia medzi zánikom sprostredko-
vateľskej zmluvy a uzavretím zmluvy, 
na základe ktorej nadobudne klient 
vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorú 
mu sprostredkoval svojou sprostredko-
vateľskou činnosťou maklér je pritom 
veľmi podstatnou podmienkou. Táto 
lehota musí byť primeraná okolnos-
tiam sprostredkovateľskej zmluvy, 
v opačnom prípade by mohla byť vy-
hodnotená ako neprimeraná zmluvná 
podmienka zmluvy spôsobujúca ne-
platnosť tohto ustanovenia. 

   
Čo pokrýva provízia?
Aj otázka toho, čo maklér za svoju 
províziu okrem samotnej sprostred-
kovateľskej aktivity klientovi ponúkne 
nie je zanedbateľná. Práve táto časť 
zmluvy môže zaujať klienta a primäť 
ho k spolupráci s maklérom. Úhrada 
notárskych poplatkov za overe-
nie podpisov na zmluvách a 
podanie návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností spolu s úhradou 
správnych poplatkov za návrh na vklad 
by mali byť súčasťou štandardu. Medzi 
doplnkové služby, ktoré maklér môže 
ponúknuť klientovi, patrí napríklad za-
bezpečenie znaleckého ohodnotenia 
nehnuteľnosti či komunikácia s hypo-
tekárnym poradcom klienta, resp. jeho 
odporučenie maklérom alebo zabez-
pečenie protokolárneho odovzdania 
nehnuteľnosti spolu s asistenciou pri 
prehlasovaní energií. Nevyhnutnou 
súčasťou služieb pokrytých províziou 
makléra by malo byť aj zabezpečenie 
právneho servisu pre klienta. Ako naj-
vhodnejšie riešenie. ktoré zaručuje 
kvalifi kovaný právny servis pre klien-
ta je bezpochyby spolupráca makléra 
s advokátom. Rozsah služieb je navyše 
závislý od toho, akú výšku provízie je 
schopný maklér s  klientom dohod-
núť a za čo všetko je klient ochotný 
zaplatiť. Správna interpretácia a klad-
enie dôrazu na služby navyše môžu 
poskytnúť maklérovi priestor k tomu, 
aby dosiahol zo sprostredkovaného 
obchodu maximálny profi t.
      
Exkluzivita
Správne komuniko-
vanie a prezentácia 
služieb makléra, 
ktoré nepatria do 
bežného štandardu, 

ktorým môže byť napr. právny audit 
nehnuteľností, ktoré ponúkne maklér 
klientovi, môže viesť k tomu, že mak-
lér s klientom dohodne exkluzivitu. Tá 
v prípade zmluvy o sprostredkovaní 
kúpy nehnuteľnosti spočíva v tom, že 
klient počas trvania zmluvy nebude 
vyvíjať činnosť smerujúcu k nadobud-
nutiu vlastníckeho práva k  neh-
nuteľnosti, sprostredkovaním kúpy 
ktorej poveril makléra, prostredníc-
tvom iného sprostredkovateľa. Vhod-
ným spôsobom aspoň čiastočného 
zabezpečenia exkluzivity makléra 
je úhrada časti provízie klientom už 
bezprostredne po podpise sprostred-
kovateľskej zmluvy. Nárok na túto časť 
provízie vznikne maklérovi v prípade 
naplnenia účelu sprostredkovateľskej 
zmluvy a v takom prípade sa započíta 
s časťou celkovej sprostredkovateľskej 
provízie. V prípade porušenia exkluzi-
vity zo strany klienta, nárok na túto časť 
provízie vznikne maklérovi porušením 
exkluzivity klienta a má slúžiť predo-
všetkým na pokrytie nákladov mak-
léra vynaložených v súvislosti s čin-
nosťou podľa sprostredkovateľskej 

zmluvy. Na tomto mieste je 
ale potrebné zdôrazniť, 

že porušenie exkluzivity 
klientom v prípade kúpy 
nehnuteľnosti je náročné 

dokázať. 
Ďalším náležitostiam 

zmluvy o sprostredkovaní 
kúpy nehnuteľnosti, ktoré 

sú z  hľadiska činnosti 
realitného sprostredkovateľa 

dôležité, sa budeme 
venovať v  ďalších 

článkoch. 

KEDY MAJÚ MAKLÉRI NÁROK 
NA PROVÍZIE Z PREDAJA?

Všetci členovia združenia majú vo 
Fóre ZRKS k dispozícií vzorové zmluvy 
ZRKS, ktoré môžu používať v každo-
dennej praxi. Pri naberaní nehnuteľ-
nosti maklérom pomáha Dohoda o 
sprostredkovaní predaja nehnuteľ-
nosti, lebo klienti majú väčšiu dôveru 
k vzorovému dokumentu združenia 

ako k dokumentu realitnej kancelárie. 
Ďalšia zmluva – Zmluva o spolupráci 
medzi realitnými sprostredkovateľmi 
– slúži na dohodnutie podmienok, ak 
sa na realitnom obchode podieľajú 
dve realitné kancelárie. Napríklad, 
ak má jedna kancelária na predaj 
nehnuteľnosť a ďalšia zase záujem-

cu. Zmluva o spolupráci v  oblasti 
Exclusive Co-broke ponúk zase slúži 
na dodržanie podmienok zverejňova-
nia Exclusive Co-broke ponúk medzi 
združením a realitnou kanceláriou. 
K týmto profesionálnym dokumen-
tom najnovšie  pribudne aj maklérska 
zmluva. 

Vzorové zmluvy pre členov ZRKS
ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA

Nám. SNP 21, 811 06 Bratislava
www.zrks.sk    info@zrks.sk

Z O Z N A M R E A L I T SK

Obchodné meno:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sídlo/miesto podnikania:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  .....................................................................................................................................................................        IČ DPH:   ..........................................................................................................................................................................................

Zapísaná v:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Konajúca prostredníctvom:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ďalej len „sprostredkovateľ 1“Obchodné meno:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sídlo/miesto podnikania:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  .....................................................................................................................................................................        IČ DPH:   ..........................................................................................................................................................................................

Zapísaná v:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Konajúca prostredníctvom:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ďalej len „sprostredkovateľ 2“

ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI 

MEDZI  REALITNÝMI  SPOSTREDKOVATEĽMI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Táto Zmluva  o spolupráci medzi realitnými sprostredkovateľmi bola uzatvorená medzi:
a

Sprostredkovateľ 1 a Sprostredkovateľ 2 sa budú v celom ďalšom texte označovať spolu aj ako „zmluvné strany“ a/alebo samostatne 

ako „zmluvná strana“. 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA UZAVRETÍ TEJTO ZMLUVY

o spolupráci medzi realitnými sprostredkovateľmi, pretože:

Sprostredkovateľ 1 je oprávnený poskytovať služby v oblasti sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností, a jeho 

klientom je vlastník nehnuteľnosti prejavujúci záujem o predaj nehnuteľnosti (ďalej len „predávajúci“), 

Sprostredkovateľ 2 je oprávnený poskytovať služby v oblasti sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností, a jeho 

klientom je osoba vyjadrujúca záujem o kúpu nehnuteľnosti (ďalej len „kupujúci“). 

Ako kontaktné osoby pre účely tejto Zmluvy boli dohodnuté: 

za Sprostredkovateľa 1: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

za Sprostredkovateľa 2: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Článok I. 

PREDMET  ZMLUVY

1.1  Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich vzájomnej spolupráci (ďalej len „spoločný 

obchodný prípad“) v oblasti sprostredkovania uzavretia kúpnej zmluvy alebo inak pomenovanej zmluvy (ďalej len „kúpna 

zmluva“) pre predávajúceho s kupujúcim, ktorej obsahom bude odplatný prevod vlastníckeho práva k nasledovným 

nehnuteľnostiam (ďalej len „nehnuteľnosti“): 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zmluva o spolupráci medzi realitnými sprostredkovateľmi bola schválená ako vzorová zmluva

Združenia realitných kancelárií Slovenska a sú ju oprávnení využívať členovia ZRKS.

. Limitovanie časového
zi zánikom sprostredko-
vy a uzavretím zmluvy,
orej nadobudne klient
o k nehnuteľnosti, ktorú
oval svojou sprostredko-
osťou maklér je pritom
nou podmienkou. Táto
yť primeraná okolnos-
dkovateľskej zmluvy,

ípade by mohla byť vy-
o neprimeraná zmluvná
mluvy spôsobujúca ne-

ustanovenia. 

provízia?
o, čo maklér za svoju

m samotnej sprostred-
tivity klientovi ponúkne
ateľná. Práve táto časť 
zaujať klienta a primäť 

ci s maklérom. Úhrada 
oplatkov za overe-
na zmluvách a 

hu nna vklad
práva do 

Exkluzivita
Správne komuniko-
vanie a prezentácia
služieb makléra, 
ktoré nepatria do 
bežného štandardu, 

nosťou podľa sprostredkovateľskej
zmluvy. Na tomto mieste je

ale potrebné zdôrazniť,
že porušenie exkluzivity
klientom v prípade kúpy
nehnuteľnosti je náročné

dokázať.
Ďalším náležitostiam 

zmluvy o sprostredkovaní 
kúpy nehnuteľnosti, ktoré

sú z hľadiska činnosti 
realitného sprostredkovateľa

dôležité, sa budeme
venovať v  ďalších

článkokk chcc .

Právna poradňa:

JUDr. Branislav 

Kšiňan 

Autor je konateľom 

a advokátom 

v Advokátskej 

kancelárii Consiliaris, 

s. r. o.

Z

...........................................................................................................................................DPH::   ...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VA A   O O  LITTNNNÝMIMI  konaa čč. č. 513/1/19
prosstrerededkovavate

textete oozznačovovať sp
text

I N UZAZAV
NANAA A UZZproroosst dko

oosstreedk
rostrerededkkovanvaninia preuteľnnooststi (ďalelej llej len streddkkoovania a prededkuppujujúúci“). 

....................................................................................................................................

Y
pri icchh vvzájommnej sp
ebo iinnaak pommenovaný pprerevvod vvlastníck
.........................................................................................................................................................................................................................

Zmluva o spolupráci medzi 
m

reaalitreaerealitných kh ka
litl

ZmluZmluZmlZmluZmluZZmluZmlumlZmlZmluuZmZZmZmlmlul
ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA

 Bosákova 7, 851 04 Bratislava

www.zrks.sk    info@zrks.sk

Z O Z N A M R E A L I T SK

medzi zmluvnými stranami:

1. OBCHODNÉ MENO:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sídlo/miesto podnikania:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IČO: ................................................................................................................................................. DIČ: ................................................................................................................................................... IČ DPH: .................................................................................................................................................Zapísaná v:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Konajúca prostredníctvom:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tel: .................................................................................................................................................................................................... e-mailový kontakt:  ..........................................................................................................................................................................................................................IBAN:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ďalej iba ako „Zmluvná strana 1“)       
a
       

2. ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKASídlo: Bosákova 7, Bratislava
IČO: 42 362 652
DIČ: 2024103587
registrácia: 22.5.2014 VVS/1-900/90-43823
konajúca prostredníctvom: Mag.rer.soc.oec. Marek Šubrt - predseda správnej radyTel: +421 902 92 55 55
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2391 6139
e-mailový kontakt:  info@zrks.sk
(ďalej iba ako „Zmluvná strana 2“)

(Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula
Cieľom a účelom tejto zmluvy je regulovanie zadávania exkluzívnych ponúk na odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam zo strany Zmluvnej strany 1 v internom systéme Zmluvnej strany 2 a v Propagačných kanáloch Zmluvnej strany 2 a zároveň poskytnutie priestoru na rýchlejšie realizovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam vytvorením potenciálu pre Spolupracujúce realitné kancelárie, ktorých klientmi sú záujemcovia o  nadobudnutie vlastníckeho práva Nehnuteľnostiam, na podieľanie sa na realitnom obchode, čím sa zefektívni fungovanie realitného trhu a obnoví dôvera voči  vzájomnému obchodovaniu realitných sprostredkovateľov. 

Článok I.
Definície pojmov

1.1  Exclusive Co-broke ponuka je ponuka Nehnuteľnosti, na sprostredkovanie odplatného prevodu vlastníckeho práva ku ktorej má Zmluvná strana 1 výhradné právo na základe Dohody o sprostredkovaní na exkluzívnej báze (výhradne Zmluvná strana 1 má právo a povinnosť túto nehnuteľnosť Klienta v rámci svojej činnosti ponúkať).   
1.2  Nehnuteľnosť je nehnuteľnosť, sprostredkovanie odplatného prevodu vlastníckeho práva ku ktorej je predmetom Dohody o sprostredkovaní.

1.3  Klient je vlastníkom Nehnuteľnosti a má záujem o odplatný prevod vlastníckeho práva k nej na tretiu osobu.  

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
v oblasti Exclusive Co-broke ponúkuzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný v zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,Zmluva“)



STAŇTE SA
SÚČASŤOU ZRKS!

LEN SPOLOČNÝMI SILAMI 
MÔŽEME REALITNÝ TRH ZMENIŤ K LEPŠIEMU!

 Získate prístup do online systému ZRKS  
 (fórum, vkladanie ponúk, hlasovanie, zmluvy...)

 Garantované ceny inzercie a API rozhrania  
 priamo v stanovách združenia

 Každý mesiac ZRKS zverejňuje výpis z účtu  
 (prehľad o všetkých výdavkoch ZRKS)

 Získate prístup ku vzorovým  
 zmluvám ZRKS

 O združení a jeho smerovaní budete  
 rozhodovať vy a to online  v systéme ZRKS

 Propagovanie členov ZRKS v Newsletteri  
 a publikovanie pod hlavičkou vlastnej RK

 Unikátny systém obchodovania  
 Exclusive Co-broke len pre členov ZRKS

 Stanete sa spolumajiteľom  
 realitného portálu ZoznamRealit.Sk 

Informačný sprievodca realitným biznisom

Co-broke
Exclusive

  V ZRKS získate oporu 
v prípade konfliktu s inou RK

  Vybudujete si vzťahy  
s ostatnými členmi  
združenia a zvýšite svoj zisk  

  Rôzne zľavy poskytnuté  
partnermi ZRKS

  Členovia ZRKS majú právo využívať  
 ZLATÚ PEČAŤ overeného člena ZRKS

...)

Z O Z N A M R E A L I T SK

PORTÁL  REALITNÝCH  KANCELÁRIÍ


