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Získavate základné a praxou overené informácie, ktoré Vás 

nasmerujú k bezpečnému, výhodnému a rýchlemu predaju Vášho 

rodinného domu. 

 

Prečítanie tohto e-booku Vám pomôže pochopiť 

predaj rodinného domu ako celok súvisiacich 

činností. 
 

 

 

 
 

1. Pripravte podklady a dom 
 

Dôkladne si pripravte materiál súvisiaci s rodinným domom. 

Potrebujete nadobúdaciu kúpnu zmluvu, majte súhlas s 

predajom od všetkých vlastníkov, projektovú dokumentáciu k 

domu a jeho výstavbe, revízne správy, list vlastníctva, 

katastrálnu mapu, pôdorys podlaží, je vhodné mať ich v 

elektronickej podobe. Spočítajte výšku všetkých mesačných 

nákladov súvisiacich s prevádzkou domu. 

 

V ďalšom kroku tejto prvej rady odporúčam - prejdite si svoj 

dom cudzími očami. Zamerajte sa na dojem z poskytnutého 

pohľadu a zabezpečte nápravu. Napríklad odstránenie drobných 

nedostatkov, zrušenie prasklín a vymaľovanie na bielu alebo 

svetlú farbu, vyspárovanie dier medzi kachličkami, odstránenie 

buriny, vysušených rastlín, pavučín, prevzdušnite trávnik, 

vymaľujte laty v plote, vysaďte zopár okrasných kvetín, vylepšite 

vzhľad fasády domu a iné ďalšie úpravy. Verte mi, že kupujúci 

bude ovplyvnený prvými sekundami.  
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Väčšie úpravy vyžadujúce zásahy odborníkov, nechajte tak a 

priznajte ich kupujúcemu. Úpravy, ktoré odporúčam, neklamú a 

nezavádzajú záujemcu o kúpu. Práve naopak, uvidí “svoj” dom v 

tom správnom svetle. 

 

 
 

2. Dom upravte pre úspešný predaj 
 

Fotografie jogurtov na pracovnej doske spolu s čistiacimi 

prostriedkami, ovocím, handrou, rozhádzanými menšími 

spotrebičmi a riadom nie sú pre oko zaujímavé. Nevzbudia 

záujem. Nevzbudia zvedavosť, ktorú potrebujete získať. 

Otvorená záchodová misa, udržiavaná alebo neudržiavaná, tiež 

nie je najlepší objekt na pozeranie a vzbudenie záujmu. 

Súkromné veci na stoloch, posteliach, sedačkách, skrinkách 

nemajú na fotografiách čo robiť. 

Pre úspech predaja zabezpečte poriadok pri príprave 

fotodokumentácie, je potrebná dostatočná svetlosť v 

miestnostiach, foťte počas denného svetla, zabezpečte niečo 

navyše ako napríklad čerstvé kvety na stole v obývacej izbe, 

čerstvé ovocie na stole v kuchyni, vymeňte žiarovky (žiarivky) vo 

svietidlách za svietiace a využite to, vyperte závesy, doplňte 

vankúše. 

Odporúčam fotiť v jednom formáte. Nestriedajte fotografie na 

šírku a na výšku. Vytvorte svojmu kupujúcemu komfort ako nikto 

ďalší. Použite kvalitnejší fotoaparát, odporúčam napríklad 

zrkadlovku. Porozmýšľajte, kto zo známych má takýto fotoaparát 

a kto by Vám ho vedel požičať. Na pár hodín. 

Tvorbu fotografií, virtuálnej prehliadky alebo videoprezentácie 

Vám vie zabezpečiť konkrétny špecialista. 
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Zabezpečte popis rodinného domu. Upriamte pozornosť na 

základné údaje ako lokalita, skutočná veľkosť úžitkovej plochy 

domu, rozloha pozemku, popis miestností, ich dispozície, 

zariadenia a výbavy domu, píšte o suteréne, o podkroví, o 

streche. Podajte informáciu o vybavenosti v okolí, úrady, 

dostupnosť služieb, školských a predškolských zariadení, lekár a 

tak ďalej. Prezraďte aj svoj pocit z bývania v tejto lokalite, 

navnaďte kupujúceho. Nepreháňajte, ale zaujmite. Uveďte na 

seba telefonický aj mejlový kontakt. 
 

 
 

3. Určte správnu cenu 
 

Predávajúci a kupujúci sú rovnocennými partnermi. 
 

Určte cenu, ktorá zodpovedá skutočnému stavu rodinného domu 

v danej lokalite. Zohľadnite veľkosť pozemku, veľkosť úžitkovej 

plochy, zohľadnite reálny stav. Neviažte sa citovo na Váš dom. 

Rozhodli ste sa dom predať, odtrhnite sa od citov viažucich Vás k 

domu. Zreálnite svoj pohľad na nehnuteľnosť s ohľadom na 

všetky aspekty. Pozerajte sa na dom očami cudzích ľudí. 

Sledujte ponuky podobného typu rodinného domu, dlhodobo 

zverejnené ponuky v okolí a využite daný stav vo svoj prospech. 

Cenu domu upravte o pár percent smerom nižšie oproti 

konkurenčným ponukám. Odporúčam zabezpečiť si znalecký 

posudok od znalca alebo individuálne ocenenie nehnuteľnosti 

realitnou kanceláriou. 

Kupujúcich nie je nikdy dosť. Je ich málo. Pred uvedením ponuky 

na trh sa rozhodnite o žiadanej cene v kľude. Menší ústupok na 

začiatku zväčša znamená v celkovom zúčtovaní lepšiu cenu pre 

predávajúceho. 
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Najväčšia výhoda je v ponuke, ktorá sa chystá na trh a dokáže 

zaujať hneď na začiatku svojej obežnej dráhy. Odporúčam po 

dvoch týždňoch zhodnotiť situáciu, urobiť kontrolu a následne 

stanoviť ďalšie kroky vedúce k úspešnému predaju.  

 

 
 

4. Bezpečná kúpna zmluva 
 

Nepoužívajte zmluvu stiahnutú z internetu, nie je riešením Vašej 

situácie. Ak je rozhodnutie už od začiatku predať 

prostredníctvom realitnej kancelárie, nechajte to na realitnú 

kanceláriu. Pretože ste si ju vybrali starostlivo, teda dobre a túto 

službu máte už zahrnutú v podmienkach zmluvy o spolupráci s 

realitnou kanceláriou. 

V prípadoch, že si predaj rodinného domu zabezpečujete sami, 

vyberajte advokáta alebo právnika zaoberajúceho sa danou 

problematikou. Oslovte ho, stretnite sa s ním, získate potrebné 

informácie, dohodnite si podmienky. Podmienky pri vypracovaní 

rezervačnej dohody, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, preberací protokol a 

tak ďalej.  

 

Je potrebné ísť s ponukou do sveta. 

 

 
 

5. Ponuka domu chce ísť do sveta 
 

Oslovte známych. Urobte si výber stránok venujúcich sa predaju 

nehnuteľností. Niektoré majú túto službu platenú, niektoré 

ponúkajú možnosť inzercie zdarma. Niektoré majú vysokú 

návštevnosť, niektoré majú návštevnosť takmer nulovú. Zvážte 

zavedenie ponuky aj na sociálne siete. 

 

Pripravte sa na telefonáty! Maklérov realitných kancelárií. 

Spolupráci sa nebráňte, za určitých podmienok spolupracujte. 

 

Zabezpečte, aby ponuku nezverejňovali. Aby ponuku určite 

nezverejňovali. Už ju máte predsa zverejnenú Vy. 
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Telefonáty s maklérmi odporúčam prehodiť do písomnej formy, 

mejlovou komunikáciou si vytvoríte záznamovú stopu. Podľa 

správania zistíte, s kým budete spolupracovať v prípade potreby. 

Ak zvolíte už na začiatku spoluprácu s maklérom realitnej 

kancelárie, nechajte to všetko na makléra. 

 

Je dôležité zachovať jedinečnosť Vašej ponuky. Vaša ponuka je 

výborne pripravená a je jedinečná. Myslite na to. Budete sa tešiť 

z výsledku. 

 

 

 
 

6. Predať dom počas obhliadky 
 

Zistite si počas telefonického rozhovoru základné informácie o 

záujemcovi. Napríklad meno, odkiaľ pochádza, či pozná Vašu 

lokalitu, aké sú motívy kúpy alebo ako je pripravený kupovať – 

ihneď alebo sa len zoznamuje s trhom? 

 

Pred obhliadkou vyvetrajte, vzduch osviežte vôňou, melodická 

hudba v pozadí sa hodí, príjemné a kľudné vystupovanie urobí 

plusové body pri hodnotení. 

 

Detské ratolesti pošlite na prechádzku s Vašou polovičkou, 

prípadne ich umiestnite u susedov. Mať návštevu kamarátov 

počas obhliadky je nevhodné. Psíka nenechajte voľne behajúceho 

po dvore, po dome už vôbec nie. Nerušte seba ani záujemcu. 

Dajte mu príležitosť tešiť sa z pohody, ktorá u Vás vládne. 

 

Záujemcu vo dverách nevyzúvajte, neponúkajte vo dverách 

kávičku, nezačínajte obhliadku toaletami. Nestresujte záujemcu 
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vyzúvaním topánok, na kávičku alebo pohár vody bude priestor 

ak nastane vážnosť záujmu, vtedy nasleduje dlhší rozhovor. 

 

Obhliadku odporúčam začať obývacím, denným priestorom. 

Pokračujte oddychovou, nočnou časťou. Následne predveďte 

zázemie ako pivnica, suterén, podkrovie. Pozemok a záhrada 

môžu upevniť pocit po obhliadke domu alebo môžu vzbudiť 

zvedavosť ešte pred vstupom do domu. 

Buďte pripravený odpovedať. Buďte v pokoji, usmievajte sa. 

 

 

 
 

7. Bezpečne predaná nehnuteľnosť 
 

Záujemca nebude kupovať. Nevadí, vyvinuli ste maximálne úsilie 

a nemusíte mať zbytočné výčitky. Záujemcovi jednoducho dom 

nevyhovuje. 

 

Záujemca prejavil záujem o kúpu a je na mieste byť iniciátorom 

ďalších krokov. 

 

Je potrebné venovať sa bezpečnosti prevodu vlastníckeho 

práva a dohodnutej finančnej čiastky. 

 

Nasledujú úkony vedúce k podpisu kúpnej zmluvy. Je potrebné 

zosúladiť podmienky predávajúceho s podmienkami kupujúceho. 

Je dôležité myslieť aj na fakt, že väčšina kupujúcich využíva na 

kúpu hypotekárny úver. Pre financovanie hypotékou počítajte s 

Vašou nutnou súčinnosťou s bankou a potrebným podpisom 

všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na záložných zmluvách v 

banke. Využite Váš pripravený kontakt na advokáta, právnika. 
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Po úspešnom absolvovaní procesu predaja domu myslite na 

prepis odberateľa energií, prehlásenie trvalého pobytu a v 

prípade potreby aj vyplývajúce daňové povinnosti. 

 

Som veľmi rád, keď Vám kniha “7 rád ako rýchlo predať dom” 

priniesla osviežujúce informácie, rozšírila a objasnila prípravu 

predaja a predajný proces rodinného domu. 

Som šťastný, keď Vám kniha dokáže pomôcť a teším sa z Vášho 

úspechu. 

 

 

 www.konfido.sk  

Mgr. Kamil Krébes, RSc. kamil@konfido.sk    +421 911410278 

 

Prehlásenie: 

 

Informácie, ktoré obsahuje tento materiál, sú doporučujúce, majú 

inšpirujúci a informačný charakter a sú vyjadrením názoru autora k 

problematike predaja rodinného domu. Uvedené informácie potrebných 

úkonov sú popísané jednoduchšie ako je z môjho pohľadu potrebné 

konať. Preto odporúčam dôkladnejšiu prípravu a dôslednejšie 

prevedenie. Je vhodné osloviť odborníka. 

 

Materiál je dostupný na stránke www.konfido.sk ako informačný produkt 

a je vlastníctvom autora. Voľné šírenie materiálu alebo poskytovanie 

materiálu tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.  

 

Autor nie je zodpovedný za úspechy alebo neúspechy, ktoré sú 

následkom individuálneho konania akýchkoľvek osôb pri predaji domu.  
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