
KONFIDO s.r.o. 1 
7 rád ako bezpečne, výhodne a rýchlo predať rodinný dom. 
 
 

  www.konfido.sk   kamil@konfido.sk 
  

Prečítaním stránok tohto e-booku získate základné a praxou overené informácie, ktoré Vás uvoľnenou formou 

nasmerujú k bezpečnému, výhodnému a rýchlemu predaju rodinného domu. 

 

Prečítaním týchto informácií budete mať jasnejšiu 

predstavu o krokoch, ktoré treba vykonať pre úspešný 

predaj rodinného domu, kde bude spokojný aj vlastník 

predávanej nehnuteľnosti a takisto aj nový vlastník 

nadobúdanej, ešte stále Vašej, nehnuteľnosti. Získané 

informácie pomôžu pochopiť vlastníkovi nehnuteľnosti 

predaj rodinného domu ako celok súvisiacich činností. 

Činností, ktorých cieľom je skorý, kľudný a bezpečný 

predaj s konečnou spokojnosťou a dosiahnutou 

vysnívanou sumou za nehnuteľnosť, taktiež aj dĺžka 

celej akcie. 

 

Kniha má za cieľ upozorniť na súvislosť jednotlivých 

krokov pri predaji rodinného domu. 

Kniha poukazuje na činnosti, ktoré je potrebné zabezpečiť pre bezpečný, prehľadný a rýchly predaj. 
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• Aký je postup pri predaji domu? 

• Môžem predať rodinný dom aj sám? 

• Ako predať rodinný dom sám? 

• Čo potrebujem vedieť o predaji rodinného domu? 

• Čo vlastne predávam? 

• Komu to vlastne predávam? 

• Koľko trvá predaj rodinného domu? 

• Ako predám dom čo najrýchlejšie? 

• Ako predám dom čo najvýhodnejšie? 

• Ako predám dom čo najbezpečnejšie? 

• Potrebujem k predaju domu fotografa? 

• Potrebujem k predaju domu právnika? 

• Potrebujem k predaju domu realitnú kanceláriu? 

• Treba dom pred predajom opraviť? 

• Na čo nesmiem zabudnúť pri predaji domu? 

 

Sú aj tieto otázky základom Vašich pochybností o tom či zvládnte celý predaj rodinného domu sám alebo s dobre 

pripraveným spoločníkom v tomto procese? 
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Komu je tento e-book určený? 

 

Kniha “7 rád ako bezpečne, výhodne a rýchlo predať rodinný dom” je určená všetkým vlastníkom rodinného domu 

s rozhodnutím rodinný dom predať. Tento pomocník je určený tým, ktorí: 

• chcú predať nehnuteľnosť tak, aby mali pod 

kontrolou celý priebeh predaja, zároveň  

• nedôverujú práci realitných maklérov, 

• chcú sa vyhnúť omylu pri spolupráci s realitným 

maklérom, 

• nemajú žiadnu skúsenosť s predajom nehnuteľnosti, 

• majú nedobrú skúsenosť s predajom nehnuteľnosti, 

• majú čas a odvahu zrealizovať celý obchod na 

vlastnú päsť.  

 

Verím, že Vás moje odporúčania zavedú na správnu cestu 

ako predať svoj rodinný dom čo najlepšie, čo 

najvýhodnejšie a čo najbezpečnejšie. 	
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Zároveň je táto kniha určená vlastníkom nehnuteľnosti, ktorí sú rozhodnutí rodinný dom predať a hľadajú osobu, 

ktorá ich procesom predaja prevedie spoľahlivo, poctivo a s dôverou sa chcú obrátiť na svojho realitného makléra, 

na experta v predaji rodinných domov. Získate základný prehľad činností okolo predaja rodinného domu. Verím, že 

po dôkladnom zvážení ako ponúkať svoj rodinný dom na predaj, svojho poradcu a spolupracovníka pri predaji vo 

Vašom okolí určite nájdete. 

 

Rozhodnutie: Predať! 

 

Rozhodnutie predať rodinný dom je už dané. 

Rozhodnutie predať rodinný dom je už na spadnutie. 

Alebo začínate premýšľať nad predajom rodinného 

domu? 

 

Mojou úlohou a cieľom tejto knihy je poskytnúť 

jednoduchý a prehľadný pohľad na samotný predaj a 

postupy jednotlivých krokov smerujúcich k úspešnému 

predaju. Rodinný dom je väčšinou celoživotná  
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investícia. Tak je tomu v prípade aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti a tak je tomu aj v prípade budúceho vlastníka 

nehnuteľnosti. Rodinný dom, ktorý predávate, nesie nevymazateľnú známku svojej histórie spolu s Vašou 

prítomnosťou v ňom. Predaj ako proces vie byť náročný a problematický a vie byť aj jednoduchý a zároveň 

príjemný. Vyberajte si jednoduchú a zároveň príjemnú cestu predaja rodinného domu. 

 

Prajem si, aby moje rady boli prínosom k realizácii predaja Vášho rodinného domu a aby bola výsledkom 

spokojnosť s predajom tak, ako je tomu u mojich klientov, s ktorými som mal tú česť spolupracovať. Rady 

považujte za odporúčania, ich celkové splnenie je ideálny stav. Nie je nutné vykonať všetky úkony, ja ich však 

odporúčam vykonať a pridajte aj niečo navyše. Budem rád, keď Vám táto kniha pomôže. Rady sú jednoduché a 

výsledok je neopísateľný. Želám úspešnú cestu predajom Vášho rodinného domu. 

 

1. odporúčanie 

Poznaj svoju nehnuteľnosť. 

 

Predstavte si kupujúceho ako Vám kladie najrôznejšie otázky ohľadom Vášho 

rodinného domu. Očakáva od Vás pohotové odpovede napríklad na otázky ako V dome 

sú všetky inžinierske siete?, Kedy bol dom postavený?, Máte k domu pôdorys?, Koľko 

má dom metrov štvorcových?, Prečo je tu táto prasklina?, Kedy bola v dome posledná 
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rekonštrukcia a čoho všetkého sa týkala?, Aká je tu strecha?, Je na dome exekúcia alebo iná ťarcha okrem úveru?, 

Akí sú susedia?, Aká je doprava ráno?, Je tu v okolí škôlka, detské jasle, obchody, úrady? a tak ďalej. Otázky 

môžu byť akékoľvek a môže ich byť ľubovolné množstvo. 

 

Moje odporúčanie je dôkladne si pripraviť materiál súvisiaci s rodinným domom. Potrebujete nadobúdaciu kúpnu 

zmluvu. Ak je viac vlastníkov rodinného domu, majte súhlas všetkých vlastníkov. Bez súhlasu všetkých vlastníkov 

dom neponúkajte. Potrebujete projektovú dokumentáciu k domu a jeho výstavbe. Je vhodné mať pripravené 

revízne správy. Pripravte si list vlastníctva a katastrálnu mapu – postačuje v elektronickej podobe, ale aktuálny 

stav. Je nevhodné mať neaktuálne materiály, pretože v očiach kupujúceho sú to pri rozhodovaní určite mínusové 

body. Zabezpečte pôdorysy podlaží, taktiež 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. Zistite závady, ktoré Vám ako 

“kupujúcemu” prekážajú. Praskliny na stene, odlúpené lišty, zašednuté steny a rohy každej z miestností, 

popraskané kachličky, štrbavé priestory medzi obkladačkami a tak ďalej. 

So svojim rodinným domom predávate aj pozemok, zväčša záhrada alebo oddychový priestor pre rannú kávičku 

alebo súkromné ihrisko pre deti a ich kamarátov. Zamerajte sa na dojem z poskytnutého pohľadu. Burina, 
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neupravené kríky a stromčeky, pavučiny, chýbajúce kryty vonkajších svietidiel, vysoká alebo občasná tráva, 

vytrhané laty v plote a tak ďalej. 

 

Zabezpečte nápravu ako napríklad odstránenie drobných nedostatkov, zrušenie prasklín a vymaľovanie na bielu 

alebo svetlú farbu, vyspárovanie dier medzi kachličkami, odstránenie buriny, vysušených rastlín, 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 pohľadu na Vašu a hádam aj jeho novú nehnuteľnosť. 

 

Väčšie úpravy, ktoré vyžadujú zásahy odborníkov, nechajte tak a priznajte ich kupujúcemu. Úpravy, ktoré 

odporúčam, neklamú a nezavádzajú záujemcu o kúpu. Práve naopak, uvidí “svoj” rodinný dom v tom správnom 

svetle. A čo je dôležité, tak nemá dôvod, respektíve nemá ďalší dôvod, na zjednávanie Vami žiadanej ceny za 

rodinný dom. 

 

2. odporúčanie 

Priprav svoju nehnuteľnosť na predaj 

 

Predstavte si kupujúceho, ešte len záujemcu, o “môj” rodinný dom. Je mu jasná 

lokalita, počet izieb, počet kúpeľní, výmera pozemku, určite aj cena a zadáva tieto 
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parametre do vyhľadávačov jednotlivých portálov venujúcich sa ponukám rodinných domov na predaj. Prvé, čo 

zasiahne jeho zmysly, je fotografia, potom fotografie a popis nehnuteľnosti. 

 

Fotografie, kde sú v kuchyni jogurty 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, toaletných stolíkoch nemajú na 

fotografiách zabezpečujúcich rýchly a úspešný predaj rodinného domu čo robiť. 

 

Pre úspech predaja zabezpečte poriadok pri príprave fotodokumentácie, taktiež je potrebná dostatočná svetlosť v 

jednotlivých miestnostiach, zabezpečte fotenie 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. Je to chyba a záujemca je rušený pri prezeraní ponuky na internete. 

Vytvorte svojmu kupujúcemu komfort ako nikto ďalší. Použite kvalitnejší fotoaparát, odporúčam napríklad 

zrkadlovku. Nemusí ísť o profi zariadenie a nemusíte ho kupovať. Skúste porozmýšľať, kto zo známych má takýto 

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

 



KONFIDO s.r.o. 9 
7 rád ako bezpečne, výhodne a rýchlo predať rodinný dom. 
 
	

  www.konfido.sk   kamil@konfido.sk 
	

Skúste sa poradiť s odborníkom ohľadom fotenia a aranžovania. V aktuálnej prítomnosti sú vhodnou možnosťou aj 

virtuálne prezentácie, videoprehliadky, zábery z dronu. Tieto formy predstavenia domu určite zabezpečia 

špecializované firmy a bezpochýb aj správne vybraná realitná kancelária. 

 

Rodinný dom udržiavajte v kondícii a dokážte 

záujemcovi, že čo je na fotográfiách, je aj v 

skutočnosti. Pred osobnou obhliadkou záujemcu 

zabezpečte rovnaký poriadok ako ponúkate na 

fotografiách. Zväčša kupujúci príde na obhliadku 

a čaká, že fotografia je vyumelkovaná, je 

vylepšená, upratané bolo len kvôli fotografiám 

do ponuky a skutočný stav je iný. Dajte 

kupujúcemu priestor pre radosť. Pre radosť, že 

sa mýlil. Potešte záujemcu o svoj rodinný dom. 

 

Ďalšímí maličkosťami ako je vyvetranie pred obhliadkou, príjemnou vôňou, príjemnou hudbou v pozadí, príjemným 

a kľudným vystupovaním, urobíte ďalšie jemné plusové body pri hodnotení záujemcom. 
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Svoje detské ratolesti pošlite na prechádzku s Vašou polovičkou, prípadne ich umiestnite u susedov. Obhliadka 

Vášho rodinného domu počas návštevy kamarátov alebo susedov taktiež nie je vhodná. Psíka nenechajte voľne 

behajúceho po dvore a po dome už vôbec nie. Nie je dobré, keď deti rušia rozhovor alebo pes prerušuje rozhovor 

skákaním po záujemcoch a šteká, pretože sa teší z návštevy, pri tak podstatnom rozhovore s Vami o tak vážnej 

investícii akou je kúpa rodinného domu. Vášho rodinného domu. Nerušte seba a ani záujemcu. 

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

 

Vizuálna stránka je zvládnutá. Potrebujete zabezpečiť popis rodinného domu. Upriamte záujemcovu pozornosť na 

základné údaje ako napríklad lokalita, skutočná veľkosť úžitkovej plochy domu, rozloha pozemku, popis miestností 

a ich dispozície, zariadenia a výbavy domu. Dajte informácie o suteréne, o podkroví, o streche. V popise 

odporúčam podať 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. Ak nemôžete kedykoľvek rozprávať do telefónu, uveďte v ponuke čas, kedy je 

tak možné. 
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3. odporúčanie 

Určte správnu cenu 

 

V podmienkach slovenského realitného trhu a aktuálneho stavu na trhu s 

nehnuteľnosťami je pánom rozhodne kupujúci. Zväčša. Je to už zaužívaná informácia 

kdesi v podvedomí. Kto má peniaze alebo kto platí, ten je pánom a určuje podmienky. 

Čiastočne sa dá súhlasiť.  

 

Podľa mňa nedobrá informácia kdesi v podvedomí, chyba v systéme, akceptovaná nespravoslivosť.  

 

Predávajúci a kupujúci sú rovnocennými partnermi. 

 

Určte cenu, ktorá zodpovedá skutočnému stavu rodinného domu v danej lokalite. Zohľadnite veľkosť pozemku, 

zohľadnite 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 ponúkanú nehnuteľnosť s ohľadom na 

všetky aspekty. Pozerajte sa na dom z nadhľadu, očami cudzích ľudí. 
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Pri určovaní ceny sa neraďte so susedom, neraďte sa s kolegom, neraďte sa s kýmkoľvek nezainteresovaným do 

predaja. Hľadajte informácie od ľudí, ktorí majú s predajom podobných nehnuteľností skúsenosti. Hľadať takýchto 

ľudí Vám môže pomôcť aj sused, aj kolega, ktokoľvek. Ak vo Vašom okolí predávali známi svoj rodinný dom, 

vypýtajte si referencie a kontakt na osobu, ktorá Vám dokáže poradiť. Nájdite aspoň tri podobné typy domov na 

predaj vo Vašom okolí a porovnávajte. Zabezpečte si 

aktuálnu cenovú mapu nehnuteľností vo Vašej lokalite. 

Oslovte znalca pre vyhotovenie znaleckého posudku 

alebo realitnú kanceláriu pre ocenenie nehnuteľnosti. 

Požiadajte o radu odborníka.  

 

Utraste svoje sny a plány, čo všetko si zadovážite po 

predaji domu. Nesnívajte nad rámec reálneho stavu, 

nebudete sklamaný. To znamená, že budete spokojný 

a teda šťastný. 

Majte kontrolu nad situáciou a budete odmenený 

rýchlym a bezpečným predajom s výhodnou cenou. 
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Cena za rodinný dom nastavená v ponuke je iná ako cena za ten istý rodinný dom uvedená v kúpnej zmluve. Je 

málo prípadov, keď sú tieto dve sumy rovnaké. Takmer vždy sa zjednáva. Otázka je “O koľko?”. Kupujúci, 

respektíve záujemca o kúpu, väčšinou začne telefonát “Čo sa dá robiť s cenou?”. 

 

Niekedy sa ani nepredstaví, proste toto je prvá otázka, 

ktorú Vám položí. Zistil som, že ak je hodnotný popis 

nehnuteľnosti a cena nastavená férovo voči 

záujemcom o kúpu, frekvencia tejto otázky klesá 

výrazne, až sa dokonca neobjavuje. Ohlasujú sa 

záujemcovia, ktorých teší Vaša ponuka a s radosťou 

idú na obhliadku. Preto odporúčam akceptovať 

zverejnené ponuky podobného typu rodinného domu, 

prejsť si dlhodobo zverejnené ponuky podobného typu 

rodinného domu v okolí a využite daný stav vo svoj 

prospech. Cenu Vášho rodinného domu upravte o pár 

percent smerom nižšie ako majú tieto konkurenčné 

ponuky. 
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Viem, že určenie ceny nie je jednoduchá záležitosť. Viem, že chcete predať svoj rodinný dom najlepšie ako to len 

situácia dovoľuje. Viem, že 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. Tak to je. Zjednávanie ceny v strese narobí viac škody ako 

človek dokáže očakávať, následne pristúpi na kroky, ktoré ho pripravia o kľud, energiu a taktiež aj o peniaze. 

 

Najväčšia výhoda je v ponuke, ktorá sa chystá na trh a dokáže zaujať hneď na začiatku svojej obežnej dráhy. 

Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek výšku ceny Vášho rodinného domu, odporúčam po dvoch týždňoch si zhodnotiť 

situáciu, urobiť kontrolu a následne stanoviť ďalšie kroky vedúce k úspešnému predaju. Kľudne môžete aj skôr, 

kľudne môžete aj neskôr, záleži na Vás. Pevne verím, že pri rozumnom postupovaní budete čoskoro podávať 

“papiere” na katastrálny úrad. 

 

4. odporúčanie 

Priprav návrh kúpnej zmluvy 

 

Stiahnem z internetu? Oslovím realitku?, veď oni určite majú nejaké zmluvy. Nájdem 

právnika a zavolám mu? 
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Prvú možnosť neodporúčam. Predpokladám, že nie je možné laikovi posúdiť správnosť daného dokumentu. Nie je 

zrejmé, kedy bola pripravená, či je aktuálna aj v dnešnej dobe. So zmluvou môžete byť spokojný, ale nemusí byť 

kataster a systém ako celok. Nepoužívajte zmluvu stiahnutú z internetu, nie je riešením Vašej situácie. 

 

Druhá možnosť sa mi zdá lepšia, ale ruku na srdce. Ktorá kancelária Vám poskytne prípravu zmluvy len tak, bez 

zabezpečenej spolupráce pri predaji? Viem však, že zadarmo to nebude. Druhá možnosť je lepšia cesta ako prvá 

možnosť. Ak je rozhodnutie od začiatku predať prostredníctvom realitnej kancelárie, nechajte všetko 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. 

 

Tretiu možnosť vysoko odporúčam v prípadoch, že si predaj rodinného domu zabezpečujete sami. Vyberajte 

advokáta, 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. Možno bude potrebná len kúpna 

zmluva s návrhom na vklad a preberací protokol. 

 

Je potrebné byť pripravený na zloženie rezervačnej zálohy alebo celkovej sumy do notárskej úschovy. 

Počítajte s možnosťou vinkulácie vkladu vo Váš prospech na účte kupujúceho. 
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Možností a spôsobov platenia je mnoho. Máte na rodinný dom hypotekárny úver? Spotrebný úver? Čerpali ste 

prostriedky zo ŠFRB? Bude kupujúci čerpať úver? V akých výškach? V ktorých bankách? Pred predajom vieme 

zodpovedať len stav na strane predávajúceho. Ostatné odpovede prinesie život čoskoro. Buďte pripravený aj na 

tento proces. 

 

Odporúčam pre majiteľa rodinného domu 

poznať podmienky úverovej zmluvy, kedy je 

možné urobiť mimoriadnu splátku alebo 

predčasné splatenie, aká je zostávajúca suma 

k najbližšiemu dátumu, aký je poplatok za 

splatenie úveru. 

 

Nastavenie v hlave je v prospech aktívneho 

predaja. Je jasné čo ponúkame. Materiál je 

pripravený. Ste pripravený. 

Je potrebné ísť s ponukou do sveta. 
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5. odporúčanie 

Zadať ponuku do sveta 

 

Použite niekoľko predajných možností. 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 na sociálne siete. Oplatí 

sa ponuka v tlačených formátoch? 

 

Pripravte sa na telefonáty! Maklérov realitných kancelárií. S radosťou im dajte vedieť Váš zámer predať rodinný 

dom sám. Spolupráci sa nebráňte. Skúste sa dohodnúť. Za určitých podmienok spolupracujte. 

 

Zabezpečte, aby ponuku nezverejňovali. Aby ponuku určite nezverejňovali. 

 

Týmto krokom sa vyhnete inému popisu Vášho domu, inému spracovaniu Vašich fotografií, inej uverejnenej cene 

za Váš rodinný dom a hlavne Vaša ponuka zostane jedinečná. Pre Vašu ochranu zvážte vo fotografiách použiť 

značku alebo logo vo forme napríklad vodoznaku. Zabránite neoprávnenému kopírovaniu. Telefonáty s maklérmi 
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odporúčam prehodiť do písomnej formy, keď si mejlovou komunikáciou vytvoríte záznamovú stopu pre prípad 

potreby. A podľa správania zistíte aspoň s kým komunikujete, s kým budete spolupracovať v prípade potreby. 

 

Ak zvolíte už na začiatku spoluprácu s maklérom realitnej kancelárie, teda odborníka, nechajte to všetko na 

makléra a nevstupujte do ponúkania vlastnou aktivitou. Môže to viesť v konečnom dôsledku k zníženiu výslednej 

ceny. 

 

Je dôležité zachovať jedinečnosť Vašej ponuky. Vaša ponuka je výborne pripravená a je jedinečná. Myslite na to. 

Budete sa tešiť z výsledku. 

 

6. odporúčanie 

Trpezlivosť vždy pripravená 

 

Stretnutie na obhliadku domu máte dohodnuté. Nastáva čas obhliadky so záujemcom. 

Zistili ste si telefonicky aspoň 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? Tieto otázky Vám pomôžu nastaviť 

“vážnosť” záujemcu. Ak je záujemca o kúpu len na začiatku a ešte sa len hľadá v  
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jednotlivých ponukách, kľudne mu navrhnite stretnutie podľa Vašej potreby a určite si termín obhliadky následne 

za termínom obhliadky vážnejšieho záujemcu. Určite ho neodsúvajte dlhšie obdobie. Nie je zámerom stratiť 

záujemcu, ale efektívne narábať s Vašim časom. 

 

Záujemca prišiel v dohodnutom termíne. Máte 

upravené nedostatky, je vyvetrané, v dome je 

príjemná hudba, čisto, voňavo, deti sú u susedov, psík 

nepobehuje. Ste v kľude a všetko máte pod kontrolou. 

Ideálny stav. 

 

Záujemcu vo dverách nevyzúvajte, neponúkajte vo 

dverách kávičku, nezačínajte obhliadku toaletami. 

Záujemca by nemal byť stresovaný vyzúvaním 

topánok, na kávičku alebo pohár vody budete mať 

priestor ak počas obhliadky nastane vážnosť záujmu a 

prídu na rad otázky a nasleduje dlhší rozhovor. 

Obhliadku odporúčam začať obývacím, denným 

priestorom. Pokračujte oddychovou, nočnou časťou. Následne predveďte zázemie ako pivnica, suterén, podkrovie. 
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Pozemok a záhrada môžu upevniť pocit po obhliadke domu alebo môžu vzbudiť zvedavosť ešte pred vstupom do 

domu. 

 

Neposkytujte veľa informácií na začiatok, buďte však pripravený odpovedať. Buďte v kľude a v pokoji, majte 

úsmev na tvári. 

 

7. odporúčanie 

Zmluvy, banky, kataster 

 

Záujemca nebude kupovať. Nevadí, vyvinuli ste maximálne úsilie a nemusíte mať 

výčitky. Záujemcovi jednoducho dom nevyhovuje. 

 

Záujemca prejavil záujem o kúpu a je na mieste byť iniciátorom ďalších krokov. 

 

Cieľ nájsť kupujúceho je splnený. Vo výbornom čase. Predajná suma je dohodnutá. Na požadovanej 

úrovni. 
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Teraz je potrebné venovať sa bezpečnosti prevodu vlastníckeho práva a dohodnutej finančnej čiastky. 

 

Nasledujú úkony vedúce k podpisu kúpnej zmluvy. Situácia kupujúceho môže byť akákoľvek. Môže mať na kúpu 

pripravené finančné prostriedky na účte. Vie, že bude kúpu financovať úverom. Kombináciou hotovosti a úveru. 

Potrebuje počkať na predaj svojej aktuálnej nehnuteľnosti a tak ďalej. 

 

Je potrebné zosúladiť podmienky predávajúceho s podmienkami kupujúceho. Využite Váš kontakt na advokáta, 

respektíve právnika. 

 

Neviem si predstaviť bezpečnejší priebeh prevodu vlastníctva ako cez dozor advokáta. Ak spolupracujete od 

začiatku pri predaji s maklérom, odborníkom na predaj, dôverujte mu. Prevedie Vás prevodom nehnuteľností 

spoľahlivo. 

 

Po úspešnom absolvovaní procesu predaja rodinného domu myslite na prepis odberateľa energií, prehlásenie 

trvalého pobytu a v prípade potreby vyplývajúce daňové povinnosti. 

 

Som potešený Vašim záujmom o moju knihu. 
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Som veľmi rád, keď Vám kniha “7 rád ako bezpečne, výhodne a rýchlo predať rodinný dom” priniesla osviežujúce 

informácie, rozšírila a objasnila prípravu a predajný proces rodinného domu. 

Som šťastný, keď Vám kniha dokáže pomôcť a teším sa z Vašeho úspechu. 

 

Ďakujem! 

 

 

 www.konfido.sk  

Mgr. Kamil Krébes, RSc. kamil@konfido.sk    +421 911 410 278  
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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 tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. 

 

Autor nie je zodpovedný za úspechy alebo neúspechy, ktoré sú následkom individuálneho konania akýchkoľvek 

osôb. 


