
DOHODA O ZLOŽENÍ FINANČNEJ ZÁBEZPEKY 
uzavretá v súlade s §§ 50a, 50b a 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Zmluvné strany: 

 
a 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 
1.1.Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom 
realitnej agentúry sprostredkovať pre záujemcu príležitosť na kúpu nehnuteľnosti špecifikovanej 
v  bode 1.2. tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“) a záujmom záujemcu a jeho záväzkom zložiť 
realitnej agentúre finančnú zábezpeku na kúpu predmetu zmluvy. Realitná agentúra je poskytovateľom 
služieb v oblasti realitnej činnosti a sprostredkúva uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti medzi predávajúcim predmetu zmluvy a záujemcom ako kupujúcim predmetu zmluvy. 
Realitná agentúra má s vlastníkom nehnuteľností uzatvorenú objednávku realitnej služby – 
......................... 
 
1.2. Záujemca a realitná agentúra sa dohodli na zložení finančnej zábezpeky na kúpu nehnuteľnosti vo 
výlučnom vlastníctve ....................................., rod. ............................., bytom ............................., PSČ 
................ (ďalej len „predávajúca“) nachádzajúcich sa v okrese ....................., obci ......................, 
v katastrálnom území .................., zapísaných v katastri nehnuteľností .............................., katastrálny 
odbor, a to: 

 
a) v liste vlastníctva č. .............. 
 

 byt č. ....., nachádzajúci sa v bytovom dome na ..... posch., súp. č. ........, vchod ................, 
postavenom na pozemku parc. reg. „C“ č. ..............; 

 
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. ................ vo 

veľkosti .......................; 
b) v liste vlastníctva č. ............. 
 

Realitná agentúra – sídlo: Kancelária:  

RoWe Services, s.r.o. 
Baltská 5  
821 07 Bratislava 214 
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102  

 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 2629766539/1100 

RoWe Services, s.r.o. 
Budatínska 1 
851 01 Bratislava – Petržalka 

 
Bytové družstvo Petržalka, č. dverí 126 
Tel. č. +421 905 477843 
e-mail: roweservices@roweservices.eu 

 
 
Otváracia doba pobočky: 
Po – Pia: 10.00 – 17.00 hod. 

(ďalej len ako „Realitná agentúra“) 

Záujemca č. 1 Záujemca č. 2 Doručovacia adresa: 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
Tel. č. +421  
E-mail:  

____________________ 
____________________ 
____________________ 
Tel. č. +421  
E-mail: 

____________________ 
 

(ďalej len ako „Záujemca“) 



 parc. reg. „C“ č. ............ – záhrady vo výmere ..............m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
......................; 

 parc. reg. „C“ č. ........ – zastavané plochy a nádvoria vo výmere ........m2 vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ...................... 

(ďalej len ako „nehnuteľnosti“) 
 

Článok II 
Zábezpeka 

 
2.1. Realitná agentúra a záujemca sa dohodli na zložení finančnej zábezpeky záujemcom vo sume: 
=2.000,- € (slovom: dvetisíc eur) bezhotovostným prevodom na účet realitnej agentúry. Finančná 
zábezpeka sa započítava do kúpnej sumy predmetu zmluvy, ktorá je ....................,- € (slovom 
...................... eur). Záujemca uhradí kúpnu sumu nerovnomernými splátkami nasledovne: 
 
a) prvá časť kúpnej sumy: 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) bude záujemcom uhradená bezhotovostným 
prevodom na účet realitnej agentúry v deň podpisu tejto zmluvy; 
 
b) druhá časť kúpnej sumy: ...............,- € (slovom: .......................... eur) bude záujemcom uhradená 
v deň podpisu kúpnej zmluvy prevodom na účet predávajúcej, resp. konajúceho notára 
(prostredníctvom notárskej zápisnice – dohodou), za predpokladu, že kupujúci sa preukážu schváleným 
hypotekárnym úverom, resp. iným obdobným úverom a zároveň dôjde zo strany predávajúcich 
k podpisu Záložnej zmluvy v prospech financujúceho subjektu. 
 
Návrh na vklad záložného práva v prospech financujúceho subjektu a Návrh na vklad kúpnej zmluvy 
v prospech kupujúceho bude realizovaný na ............................., katastrálny odbor, a to najneskôr prvý 
pracovný deň. 
 
c) tretia časť kúpnej sumy: ...................,- € (slovom: ............................ eur) bude záujemcom uhradená 
prostredníctvom hypotekárneho úveru, ktorý bude schválený v požadovanej sume tak, aby bola 
uhradená kúpna suma v celosti. 
 
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca za súčinnosti realitnej agentúry uzatvorí s predávajúcou 
kúpnu zmluvu do ......................... o ............ hod. na notárskom úrade JUDr. Jana Mikušová, 
Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava. 
 
Odovzdanie nehnuteľnosti nastane do 3 pracovných dní od obdržania kúpnej sumy v celosti. 
 
2.3. Ak záujemca poruší povinnosť v čase dohodnutom v bode 2.2. tohto článku zmluvy uzatvoriť kúpnu 
zmluvu s predávajúcou predmetu zmluvy, zaväzuje sa realitnej agentúre zaplatiť zmluvnú pokutu v 
sume 2.000,- € ( slovom dvetisíc eur). Záujemca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že výška zmluvnej 
pokuty je vzhľadom na charakter zabezpečovanej povinnosti primeraná. Nárok realitnej agentúry na 
zmluvnú pokutu vzniká 5 dňom omeškania od dohodnutého termínu podpisu kúpnej zmluvy podľa 
bodu 2.2. tohto článku zmluvy. Záujemca výslovne súhlasí, aby bol vykonaný zápočet na zmluvnú 
pokutu so zloženou finančnou zábezpekou. Po uplynutí dojednanej lehoty sa ruší aj rezervácia 
predmetnej nehnuteľnosti v prospech záujemcu. 
 
2.4. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy na predmet zmluvy v lehote uvedenej v bode 2.2. z dôvodov 
a prekážok na strane predávajúcej, sa realitná agentúra zaväzuje zloženú zábezpeku záujemcovi vrátiť 
do 5 dní od vzniku prekážky na strane predávajúcej na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
 

Článok III 
Záväzky a vyhlásenia zmluvných strán 



 
3.1.  Realitná agentúra sa zaväzuje: 
 zabezpečiť aktuálny výpis z listu vlastníctva, na ktorom je vedený predmet zmluvy; 
 zabezpečiť návrh kúpnej zmluvy na predmet zmluvy, ako aj návrh na vklad vlastníckeho práva 

predmetu zmluvy do katastra nehnuteľností podľa podmienok, ktoré si záujemca a predávajúca 
dojednali a tieto návrhy zaslať najneskôr do 3 dní od obdržania kompletných podkladov záujemcovi 
na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy; 

 dostaviť sa v dohodnutom čase na miesto, kde má dôjsť k podpisu kúpnej zmluvy na prevod 
vlastníckeho práva k predmetu zmluvy, umožniť podpísanie zmluvnej dokumentácie vo svojich 
priestoroch, poskytnúť záujemcovi a predávajúcej nevyhnutnú súčinnosť na prevod vlastníckeho 
práva k predmetu zmluvy; 

 zabezpečiť doklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku k predmetu zmluvy (vek domu, 
nadobúdacia zmluva, list vlastníctva, geometrický plán) 

 
3.2. Záujemca sa zaväzuje:  
 zabezpečiť včas dostatočné množstvo finančných prostriedkov na úhradu kúpnej ceny za predmet 

zmluvy, 
 dostaviť sa v dohodnutom čase na miesto, kde má dôjsť k podpisu kúpnej zmluvy na predmet 

zmluvy, 
 poskytnúť ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť na prevod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy, 
 uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech záujemcu do katastra 

nehnuteľnosti vo výške ..........,-€ (slovom ......................... eur), čo predstavuje výšku 50% 
správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva, 

 uhradiť polovicu nákladov spojených s overovaním podpisov predávajúcej na notárskom úrade, 
 uhradiť všetky náklady súvisiace s vybavovaním hypotekárneho úveru, vrátane vypracovania 

znaleckého posudku. 
 
3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade požiadavky zo strany záujemcu o detailné zapracovanie 
jeho pripomienok k predloženým dokumentom, resp. úpravu predložených dokumentov alebo 
vypracovanie nových, iných dokumentov súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti, sa realitná agentúra 
zaväzuje tieto úkony (úprava predložených alebo vypracovanie nových dokumentov) vykonať, a to v 
súlade s platnými právnymi predpismi. Realitná agentúra má týmto voči záujemcovi nárok na úhradu 
času stráveného v súvislosti s vyššie uvedenými úkonmi a tiež na úhradu všetkých s tým súvisiacich 
nákladov a to v sume 70,- €/ hod., (slovom sedemdesiat eur) Tieto náklady sa záujemca zaväzuje 
realitnej agentúre uhradiť na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní odo dňa jej vystavenia, 
ktorej prílohou bude tiež výkaz o čase strávenom v súvislosti s príslušnými úkonmi. 
 

Článok IV 
Osobitné ustanovenia 

 
4.1.Všetky informácie o nehnuteľnosti boli poskytnuté maklérom a realitnou agentúrou v dobrej viere 
na základe informácií vlastníka nehnuteľnosti. Záujemca týmto potvrdzuje, že vykonal obhliadku 
predmetnej nehnuteľnosti a overil si poskytnuté informácie. 
 
4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a zaplatením finančnej zábezpeky vo výške 2.000,-€ (slovom dvetisíc eur). 
 
4.3.Rezervačná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu. 
 



4.4.Právne vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto dohodou sa spravujú Všeobecnými 
obchodnými podmienkami upravujúce poskytovanie služieb RoWe Services, spol. s r. o., príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením 
v zmysle tejto zmluvy rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou alebo kuriérom na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, osobné doručenie zmluvnej strane alebo elektronické doručenie e-
mailom na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia sa považuje aj 
deň, v ktorý zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s 
vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 
neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-
mailovou poštou sa zásielka považuje za doručenú nasledujúci deň po dni jej odoslania. Pre potreby 
doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto dohody, 
ibaže by odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne 
novú adresu na doručovanie písomností. 
 
5.2 Záujemca udeľuje súhlas realitnej agentúre v zmysle ust. § 6 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov len pre účely súvisiace s predmetom 
tejto zmluvy, v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto zmluve, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú 
osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva 
osobitný súhlas realitnej agentúre ako prevádzkovateľovi na získanie jeho osobných údajov podľa ust. 
§ 4 ods. 3 písm. d/ a § 10 ods.3, písm. b/ zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, na ich 
spracovanie spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, v rozsahu a pre účel poskytovania služieb 
zo strany realitnej agentúry v predmetnej veci. 
 
5.3 Účastníci tejto zmluvy súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a zaväzujú sa 
rešpektovať všetky ustanovenia tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, 
že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a že zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej 
obsahom bola vlastnoručne podpísaná všetkými účastníkmi zmluvy. 
 
 
V Bratislave, dňa ...................... 
 
 
Realitná agentúra:     Záujemca:    
 
 
 
 
........................................................   ........................................................  

RoWe Services, s.r.o.,       
        Roman Weidinger, konateľ 


