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ZMLUVA  O  REZERVÁCII  NEHNUTEĽNOSTI  
uzavretá podľa § 51a a § 747 a nasl. a zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov, 

ďalej len „Zmluva“ medzi 

              

 

MIRABELL SK s.r.o., so sídlom Jegenešská 8, 821 06 Bratislava, IČO: 46 829 024, DIČ: 2023603934 zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložka  číslo 84097/B, bankový účet vo Fio banke, a.s. 

SK67 8330 0000 0028 0102 5207, na základe plnej moci 

 

Zastúpený: ...................................................................................................... (ďalej len ako „Sprostredkovateľ“ na jednej 

strane) 

 

a (ďalej len ako „Záujemca“ na druhej strane) 

 

Meno a priezvisko: ……………………………………… rodený: ……………………… rodné číslo:………………………... 

bytom: ……………………………………………………………………………………… občianstvo: ……………………..... 

mobil: ………………………………. e-mail: …………………………………………….. číslo OP: ………………………….. 

Meno a priezvisko: ……………………………………… rodený: ……………………… rodné číslo: ……………………….. 

bytom: ……………………………………………………………………………………… občianstvo: ………………………. 

mobil: ………………………………. e-mail: …………………………………………….. číslo OP: …………………………..  

 

Zastúpený (í) na základe plnej moci: ……………………………………………………………………………………………... 

(ďalej len ako „Záujemca“ na druhej strane) a (spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) potvrdzujú týmto, že medzi sebou 

dohodli vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú uvedené na zadnej strane tejto zmluvy (ďalej len „Zmluvné podmienky“). 

Záujemca týmto potvrdzuje, že sa so zmluvnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. 

 

 

I. NEHNUTEĽNOSŤ 

Typ nehnuteľnosti: .................................... adresa nehnuteľnosti: ............................................... ................................................... 

Číslo LV:..................................... súpisné číslo: .......................... katastrálne územie: ................ ................................................... 

Parcelné číslo: .............................................................. číslo LV pozemku: ................... vchod: ........ č. bytu: ....... posch.: ......... 

 

II. KÚPNA CENA (vrátane provízie sprostredkovateľa) 

......................................,- €  slovom: ........................................................................................................... EUR 

 

III. REZERVAČNÝ POPLATOK 

......................................,- €  slovom: ........................................................................................................... EUR 

 

Uhradiť na účet SK67 8330 0000 0028 0102 5207 najneskôr do 24 hodín od podpisu tejto zmluvy. 

 

IV. AKTUÁLNE ŤARCHY NA LV 

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

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

 

V. DOBA TRVANIA Zmluva sa uzatvára na: dobu určitú od ......................................... do .......................................... .............. 

 

VI. PREHLÁSENIE 

Zmluvné strany ako účastníci právneho úkonu vyhlasujú, že Zmluvu ako aj všetky ostatné dohody, dojednania a iné zhodné 

prejavy vôle obsiahnuté  v tejto listine uzatvorili slobodne a vážne, že ich neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a súčasne, že prejavy vôle každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité, zrozumiteľné a prosté omylu. 
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V ................................, dňa .................................. 

 

Dňa ................................................ 

 

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

          za sprostredkovateľa                   záujemca 

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

 

I. PREDMET ZMLUVY 
1. Vzhľadom na skutočnosť, že záujemca prejavil 

záujem na uzavretí Kúpnej zmluvy 

k nehnuteľnosti špecifikovanej v bode I (viď 

strana č. 1) (ďalej len nehnuteľnosti), ktorej 

predaj je v súlade so svojim predmetom 

podnikania (realitná činnosť) sprostredkuje 

Sprostredkovateľ.  

Zmluvné strany uzatvorili túto Zmluvu, na 

základe ktorej je záujemca povinný za 

poskytnutie rezervácie zložiť do úschovy 

Sprostredkovateľa rezervačný poplatok, ktorý sa 

v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy započítava 

na prvú časť kúpnej ceny. 

4.   Záujemca vyhlasuje, že:  

a)  nehnuteľnosti pred uzavretím tejto Zmluvy 

navštívil, riadne si ich prezrel a jej ich stav je mu 

dobre známy, 

b) sa dôkladne oboznámil so svojimi finančnými 

možnosťami a disponuje peňažnými 

prostriedkami na úhradu celej kúpnej ceny 

(vrátane prostriedkov z hypotekárneho alebo 

iného úveru). 

5. Záujemca sa zaväzuje:  

a) zabezpečiť včas dostatočné množstvo finančných 

prostriedkov na úhradu kúpnej ceny za 

nehnuteľnosti, 

b) v prípade, ak kúpnu cenu uhrádza z prostriedkov 

hypotekárneho alebo iného úveru, zabezpečiť 

banke súčinnosť, aby mohla banka včas a riadne 

uhradiť kúpnu cenu alebo jej časť Budúcemu 

predávajúcemu (intenzívnym dopytom 

a komunikáciou s príslušnými pracovníkmi 

banky), 

c) dostaviť sa v dohodnutom čase na miesto, kde má 

dôjsť k podpisu kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti, 

d) poskytnúť ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť na 

prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. 

e) v prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom 

vinkulácie v banke alebo notárskej úschovy v 

kombinácii s hypotekárnym úverom: uhradiť 

poplatky spojené so zriadením vinkulácie alebo 

notárskej úschovy, poplatky (kolok v hodnote 

266,- EUR) spojené s urýchleným povolením 

vkladu záložného práva v prospech banky 

poskytujúcej Záujemcovi hypotekárny úver a 

poplatky (kolok v hodnote 200,- EUR) spojené s 

urýchleným povolením vkladu vlastníckych práv 

Záujemcu na Okresnom úrade Bratislava, 

Katastrálny odbor 
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f) v prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom 

hypotekárneho úveru: v prípade ak by nebol 

Záujemcovi poskytnutý hypotekárny úver v plnej 

výške, zaväzuje sa Záujemca vzniknutý rozdiel 

medzi kúpnou cenou, už zaplatenou časťou  

 

 

kúpnej ceny a výškou poskytnutého úveru  

uhradiť na účet Budúceho predávajúceho v deň 

podania návrhu na vklad záložného práva na 

Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor. 

Všetky poplatky vzniknuté a súvisiace s 

vybavovaním a čerpaním hypotekárneho úveru 

(znalecký posudok, poistenie nehnuteľnosti a 

poplatok za spracovanie úveru pre banku)  a 

poplatky (kolky) spojené  s návrhom na vklad 

záložného práva na Okresnom úrade Bratislava, 

Katastrálny odbor hradí v plnej výške Záujemca. 

V prípade čerpania hypotekárneho úveru na 

predloženie listu vlastníctva so zapísanou 

ťarchou v prospech banky poskytujúcej 

Záujemcovi hypotekárny úver, Záujemca sa 

zaväzuje uhradiť správny poplatok (kolok v 

hodnote 266,- EUR) spojený s urýchleným 

povolením vkladu záložného práva na Okresnom 

úrade Bratislava, Katastrálny odbor. V prípade, 

ak banka / banky, v ktorých si Záujemca podá 

žiadosť o poskytnutie hypotekárneho úveru 

rozhodne o neschválení úveru na nehnuteľnosť, 

zaväzuje sa Záujemca túto skutočnosť 

bezodkladne oznámiť Sprostredkovateľovi, čo 

bude považované za nesplnenie podmienok v 

zmysle tejto zmluvy. V prípade, ak k rozhodnutiu 

o neschválení úveru na nehnuteľnosť dôjde z 

dôvodu, že Záujemca nezabezpečí potrebné 

podklady pre banku, na ktoré nie je potrebná 

súčinnosť Budúceho predávajúceho, resp. z 

dôvodu neposkytnutia pravdivých informácii o 

jeho schopnosti získať úver, má Budúci 

predávajúci právo na zmluvnú pokutu v súlade so 

znením tejto zmluvy. 

6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady:  

a) zabezpečiť aktuálny výpis z listu vlastníctva, na 

ktorom sú vedené nehnuteľnosti,  

b) prijať od Záujemcu do úschovy Rezervačný 

poplatok a disponovať s ním výlučne podľa 

podmienok uvedených v tejto Zmluve, 

c) zabezpečiť prostredníctvom spolupracujúcej 

advokátskej kancelárie návrh finálnej kúpnej 

 

 

 

       Podpis záujemcu ..................................................... 

 

zmluvy na nehnuteľnosti, ako aj návrh na vklad 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 

nehnuteľností podľa podmienok, ktoré si 

Záujemca a Budúci predávajúci dojednali, 

d) dostaviť sa v dohodnutom čase na miesto, kde má 

dôjsť k podpisu kúpnej zmluvy,  

e) poskytnúť Záujemcovi a Budúcemu 

predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť na prevod 

vlastníctva k nehnuteľnostiam.  

f) uhradiť poplatok spojený s overovaním 
podpisov Budúceho predávajúceho na Kúpnej 
zmluve a správny poplatok (kolok v hodnote 
66,- EUR) spojený s návrhom na vklad 
vlastníckych práv Budúceho kupujúceho na 
Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor. 

 

II. REZERVAČNÝ POPLATOK 
1. Záujemca je na základe tejto Zmluvy  je povinný 

zložiť do úschovy Sprostredkovateľa za 

poskytnutie rezervácie rezervačný poplatok vo 

výške uvedenej v bode III. (viď strana č.1) (ďalej 

len Rezervačný poplatok). 

2. V prípade, že počas doby trvania tejto Zmluvy 

dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi 

Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim, 

ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho 

práva k Nehnuteľnosti v prospech Budúceho 

kupujúceho, Rezervačný poplatok sa započíta na 

prvú časť kúpnej ceny. 

3. V prípade, že počas doby trvania tejto Zmluvy 

k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde 

z akéhokoľvek dôvodu na strane Budúceho 

kupujúceho, Sprostredkovateľ a Budúci 

predávajúci majú právo na zaplatenie pokuty 

Budúceho kupujúceho, každý vo výške ½ 

Rezervačného poplatku. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade, ak vznikne 

Sprostredkovateľovi a Budúcemu predávajúcemu 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, 

Sprostredkovateľ je oprávnený uspokojiť svoj 

nárok ako aj nárok Budúceho predávajúceho 

z Rezervačného poplatku.  

4. V prípade, že počas doby trvania tejto Zmluvy 

k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde z 

akéhokoľvek dôvodu na strane Budúceho 

predávajúceho, Budúci kupujúci 

a Sprostredkovateľ majú právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty Budúcim predávajúcim, každý 

vo výške ½ Rezervačného poplatku. Budúci 

predávajúci je povinný v tomto prípade zaplatiť 

Budúcemu kupujúcemu a Sprostredkovateľovi 

zmluvnú pokutu do 7 dní odo dňa výzvy 

Budúceho kupujúceho, resp. Sprostredkovateľa. 
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5. Sprostredkovateľ vydá Rezervačný poplatok po 

uplynutí doby trvania úschovy Budúcemu 

kupujúcemu, ak k uzavretiu Kúpnej zmluvy po 

dobu trvania tejto Zmluvy nedošlo 

z akéhokoľvek dôvodu na strane Budúceho 

predávajúceho. 

 

III. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA 
1. Zmluvné strany ako účastníci právneho úkonu 

vyhlasujú, že Zmluvu ako aj všetky ostatné 

dohody, dojednania a iné zhodné prejavy vôle 

obsiahnuté  v tejto listine uzatvorili slobodne 

a vážne, že ich neuzatvorili v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a súčasne, že 

prejavy vôle každej zo zmluvných strán sú 

dostatočne určité, zrozumiteľné a prosté omylu. 

2. Zmluvné strany udeľujú Sprostredkovateľovi 

v súlade s §11 a nasl. Zákona č. 136/2014 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov súhlas na spracovávanie jeho 

osobných údajov uvedených v tejto zmluve 

v informačnom systéme sprostredkovateľa za 

účelom plnenia predmetu sprostredkovateľskej 

zmluvy a za účelom ponúkania služieb 

a produktov sprostredkovateľa. Súhlas záujemca 

udeľuje na dobu do jeho odvolania. Zmluvné 

strany majú právo udelený súhlas kedykoľvek 

odvolať zaslaním písomného oznámenia na 

adresu sprostredkovateľa. Zmluvné strany 

udeľujú súhlas dobrovoľne. Záujemca prehlasuje, 

že osobné údaje uvedené vyššie sú pravdivé. 

3. Záujemca prehlasuje, že finančné prostriedky 

použité kúpu Nehnuteľnosti podľa zákona 

297/2008 Z.z. nepochádzajú z trestnej 

a nelegálnej činnosti. 

4. Zmeny v obsahu práv a povinností vyplývajúcich 

zo Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe 

dohody Zmluvných strán, pričom na takéto 

zmeny je potrebná písomná forma odsúhlasená 

Zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Podpis záujemcu ................................................. 


