
 
Zmluva o výhradnom poskytovaní realitných služieb / PREDAJ 
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
TECH REALITY, spol. s r.o., ul. G. Švéniho č. 3F, Prievidza 971 01,  IČO: 36 326 348, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , odd. Sro, vl. č. 13529/R, Email: techreality@re-max.sk, 
(Ďalej len „RK REMAX“) 

a 
Matica slovenská 
P. Mudroňa č. 1 
036 01 Martin 
IČO: 00 179 027 
V zastúpení štatutárnym zástupcom JUDr. Mariánom Gešperom , predsedom Matice slovenskej 
 
 (ďalej len „klient“) na strane druhej 

Článok I. - Úvodné ustanovenia 
Klient vyhlasuje, že je vlastníkom / spoluvlastníkom nasledujúcich nehnuteľností:  
Kaštieľ a priľahlé pozemky nachádzajúce sa v obci Necpaly  , ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 374 
v katastrálnom území Necpaly, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Martin a to  
p.č. 138/1, 138/6, 138/13, 138/14,140,141,142,143  a budova nachádzajúca sa na p.č. 140 , s.č. 94. 
 
(ďalej len „nehnuteľnosti“) 

Článok II. Predmet zmluvy, podmienky, odmena a doba platnosti zmluvy 
1. RK REMAX sa zaväzuje vyvíjať pre klienta činnosť tak, aby mal možnosť uzavrieť zmluvu o budúcej 

kúpnej zmluve alebo zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľností špecifikovaných v článku I. (ďalej len 
„kúpna zmluva“) s treťou osobou (ďalej len „kupujúci“) a to  v súlade a rešpektovaní zákona č. 
176/2004 Z.z. Zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii.  

2. Cena požadovaná klientom za prevod vlastníctva nehnuteľnosti vrátane odmeny RK REMAX s DPH je 
dohodnutá vo výške 360.600,- EUR (ďalej jen „Požadovaná cena“).  

3. V prípade, že na základe činnosti RK REMAX dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, zaplatí klient 
odmenu RK REMAX v dohodnutej výške 5 % bez DPH z ceny, ktorú kupujúci skutočne zaplatí za kúpu 
nehnuteľnosti. Odmena je konečná a stáva sa splatnou najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej 
zmluvy a zaplatení kúpnej ceny v celosti. 

4. Klient berie na vedomie, že sprostredkovateľ je platcom DPH a k celkovej výške provízie bude      
pripočítaná príslušná sadzba DPH platná v čase vzniku nároku sprostredkovateľa na províziu. Provízia 
zahŕňa všetky náklady, ktoré sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa tejto  zmluvy.  

5. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2018. 
6. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti 

sprostredkovateľa kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaciu zmluvu) s treťou osobou, ktorú označil 
sprostredkovateľa ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej ceny (napr. tak že s určenou osobou vykonal 
obhliadku nehnuteľnosti).  Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako i v prípade, ak 
záujemca uzavrie kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaciu zmluvu) s osobou  majetkovo alebo personálne 
prepojenou s osobou, ktorú označil sprostredkovateľa ako osobu  vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy. 

7. V prípade, že sa na klienta obráti tretia osoba so žiadosťou o uzavretie kúpnej zmluvy a alebo zmluvy 
o budúcej zmluve k nehnuteľnosti bez súčinnosti a označenia sprostredkovateľom ako osoby vhodnej 
na uzavretie kúpnej ceny, nemá sprostredkovateľa nárok na odmenu. 

Článok III.  Práva povinnosti zmluvných strán 
1. RK REMAX sa zaväzuje 
a) vyvinúť maximálne úsilie k vyhľadaniu a zabezpečeniu kupujúceho v najkratšej možnej dobe, najmä 

inzerovaním v tlači, na internete, označiť nehnuteľnosti s nápisom „NA PREDAJ“ ... a podobne, 
b) vykonávať obhliadky s kupujúcimi a priebežne, bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi 

okolnosti dôležité pre jeho rozhodnutie, 
c) zmluvne zabezpečiť záujem kupujúceho prostredníctvom Dohody o zložení blokovacieho depozitu, 



 

 

 za RK REMAX – Ing. Dáša Lisá  za KLIENTA – JUDr. Marián Gešper 
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d) zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, 
zorganizovať rokovania zmluvných strán, byť súčinný pri odovzdaní nehnuteľnosti a vyhotoviť 
preberací protokol, 

e) zabezpečiť pre potreby klienta v súvislosti s touto zmluvou prípadné ďalšie doklady (napr. znalecký 
posudok, energetický certifikát, geometrický plán a pod.), a to po dohode s klientom a na jeho náklady, 

2. Klient sa zaväzuje: 
a) na vyzvanie RK REMAX vyvíjať potrebnú súčinnosť, vo vopred dohodnutých termínoch umožniť 

obhliadky nehnuteľností, poskytnúť RK REMAX k nahliadnutiu originály dokumentov týkajúcich sa 
nehnuteľností za účelom vyhotovenia  fotokópii, 

b) že neuzatvorí po dobu trvania tejto zmluvy rovnakú alebo podobnú zmluvu s treťou osobou alebo 
 inou realitnou kanceláriou, alebo nebude inak využívať služby ďalších realitných kancelárii k 
vyhľadávaniu príležitostí uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

Článok IV. Zmluvná pokuta 
1. Klient sa zaväzuje zaplatiť RK REMAX zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej odmeny uvedenej v 

čl. II. ods. 3, pokiaľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v článku III. ods. 2. Zmluvná 
pokuta je splatná najneskôr do troch dní od obdŕžania výzvy k zaplateniu. Tým nie je dotknuté právo 
RK REMAX domáhať sa náhrady škody v plnej výške. 

Článok V. Záverečné ustanovenia 
1. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú spracované v súlade 

so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
účely plnenia tejto zmluvy. 

3. Klient týmto vyhlasuje, že poskytovanie realitných služieb v tejto zmluve uvedených začalo výslovne s 
jeho súhlasom. Klient berie na vedomie, že vyjadrením tohto súhlasu  stráca právo na odstúpenie od 
zmluvy po úplnom poskytnutí služby. 

4. Klient vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil so znením Všeobecných podmienok 
poskytovania realitných služieb prostredníctvom siete realitných kancelárií RE/MAX Slovensko 
účinných od 1.1.2015 (ďalej len „VP“), ktoré sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti SLOVAKIA 
TOP ESTATES, s.r.o. na www.re-max.sk a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Vzťahy výslovne 
neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami VP a Občianskym zákonníkom. 

5. Klient vyhlasuje,  že v tejto zmluve pravdivo uviedol všetky skutočnosti podstatné pre predaj 
nehnuteľnosti a na nehnuteľnosti sa neviažu žiadne záväzky ani iné právne či faktické vady mimo 
skutočností výslovne uvedených v tejto zmluve. 

6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú žiadne informácie získané v súvislosti s touto 
zmluvou tretím osobám bez súhlasu strany, ktorá informáciu poskytla, súhlasia s podmienkami 
uvedenými v tejto zmluve a zaväzujú sa ich rešpektovať, dobrovoľne plniť,  a zároveň vyhlasujú, že sú 
plne spôsobilí na právne úkony, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne. Na dôkaz súhlasu pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

7. Touto dohodou sa ruší v plnom rozsahu  uzavretá dohoda o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti zo 
dňa 20.6.2016 a oznámenia a súhlasu  o postúpení práv a povinností  zo dňa 17.1.2017. 

8. Táto zmluva má dve strany a je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho pre každú zo zmluvných strán po 
jednom rovnopise. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou a na 
základe predchádzajúceho súhlasu obidvoch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 

 
V Martine dňa 01.12.2017 


