Ako bezpečne predať
alebo
kúpiť nehnuteľnosť?
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ÚVOD
Predstavte si, že nehnuteľnosť, ktorú ste predali, je už prepísaná na kupujúceho,
no Vy ste stále nedostali žiadne peniaze. Vravíte si, že vyzeral seriózne a nemôže
ísť o podvodníka. A tak nestrácate nádej a myslíte si, že ak bude najhoršie,
peniaze od neho vymôžete.
Tento scenár je síce krásny, ale málo pravdepodobný.
Budeme k Vám úprimný – ide o vopred pripravený podvod premyslený do
posledného detailu.
Ako sa nestať obeťou realitného podvodu?
Štandardne realizujeme kúpu alebo predaj nehnuteľnosti iba zopárkrát v živote.
Financií nebýva v takýchto prípadoch veľmi nazvyš, a tak záleží na každom
ušetrenom eure. Je úplne jedno, či predávame byt, kupujeme dom alebo
pozemok, všetci chceme tento proces zrelizovať bezpečne a výhodne. Preto sú
najhoršou nočnou morou všetkých predávajúcich a kupujúcich realitní
podvodníci.
Za niekoľko rokov nášho pôsobenia v realitnej sfére sme sa stretli s veľkým
množstvom realitných podvodov. Od primitívneho falšovania dokladov totožnosti
a plnomocenstva cez podvodné inzeráty až po také, na ktoré sa nedá bez
potrebných znalostí a dôkladnejšej analýzy prísť.

Ak zvažujete kúpu nehnuteľnosti alebo plánujete jej predaj, tento krátky e-book
Vám poslúži ako pomôcka v boji proti realitným podvodníkom.

AKO PREŽIŤ VO SVETE REALÍT

PREDÁVAME NEHNUTEĽNOSŤ

 Viete komu predávate?
Každý, kto predáva nehnuteľnosť, chce predať za čo najlepšiu cenu a čo
najlepšiemu kupcovi. Pri predaji nehnuteľnosti neviete, či osoba, ktorá od Vás
kupuje nehnuteľnosť, má alebo nemá manžela/manželku. Skutočnosť, že je na
zmluve uvedené iba jedno meno ešte automaticky neznamená, že kupujúci je o
uzatvorení kúpnej zmluvy oprávnený rozhodnúť sám.

POZOR!
Podľa Občianskeho zákonníka bežné veci
týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať
každý z manželov, avšak v ostatných veciach
(nie bežných ako je kúpa nehnuteľnosti) je
potrebný súhlas oboch manželov. Ak Vás
kupujúca osoba neoboznámi s tým, že má
manžela/manželku, kúpnu zmluvu môže
napadnúť druhý z manželov. Bez preverenia
tejto skutočnosti sa vystavujete veľkému riziku.
Nezáleží na tom, či natrafíte na zohratý párik podvodníckych manželov alebo na
manžela, ktorý kupuje byt bez súhlasu manželky, oba prípady Vám spôsobia
nemálo problémov.

VEDELI STE, ŽE :
 väčšina realitných kancelárii a štandardne ani advokátske kancelárie tieto
detaily nepreverujú, a preto Vám neposkytnú dostačujúcu právnu ochranu?
Nechajte preverenie tejto skutočnosti na tím právnikov adv holding.
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AKO PREŽIŤ VO SVETE REALÍT

PREDÁVAME NEHNUTEĽNOSŤ
 Kupujúci financuje nehnuteľnosť prostredníctvom úveru
Ak predávate nehnuteľnosť neviete, či kupujúci skutočne má schválený úver,
prípadne či ho má schválený v potrebnej výške. Ľahko sa teda môže stať, že
kupujúci sa stane vlastníkom nehnuteľnosti skôr ako uvidíte peniaze na Vašom
účte, a tak ostanete bez financií i bez nehnuteľnosti.

POZOR!
V takýchto prípadoch je už ťažko hľadať
dostatočne účinné právne možnosti na
opätovné získanie nehnuteľnosti. Najlepšou
prevenciou pred takýmto podvodom je mať
financujúci úver pod kontrolou.

VEDELI STE, ŽE :
 väčšina realitných kancelárii a štandardne ani advokátske kancelárie tieto
detaily nepreverujú, a preto Vám neposkytnú dostačujúcu právnu ochranu?
Nechajte preverenie tejto skutočnosti na zohratý tím právnikov adv holding.
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AKO PREŽIŤ VO SVETE REALÍT

PREDÁVAME NEHNUTEĽNOSŤ
 Kupujúci financuje nehnuteľnosť v hotovosti
Ak sa Váš kupujúci rozhodne odkúpiť nehnuteľnosť v hotovosti, v tomto prípade
treba prihliadať na tri veci :
- na to, kedy kupujúci podpíše kúpnu zmluvu,
- na to, kedy za nehnuteľnosť zaplatí,
- a na to, kedy sa podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

POZOR!
Veľa ľudí si myslí, že má vyhraté vtedy, keď
kupujúci najprv zaplatí a až potom podpíše kúpnu
zmluvu.
Bohužiaľ sa mýlia.
V takomto prípade by prehrali, pretože by išlo
o plnenie bez právneho dôvodu a bez uzatvorenej
kúpnej zmluvy.

ZAPITOLY Č.
VEDELI STE, ŽE :

1

 advokátska kancelária Vám pravdepodobne takúto kúpnu zmluvu nastaví
správne, ale prečo by ste za to platili, keď u nás to máte v rámci jednej
komplexnej služby a navyše s právnou ochranou?
Nechajte to na nás a tím právnikov adv holding.

(obdélník přizpůsobte délce nadpisu
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AKO PREŽIŤ VO SVETE REALÍT

KUPUJEME NEHNUTEĽNOSŤ

 Viete od koho kupujete?
Pri kúpe nehnuteľnosti neviete, či osoba, ktorá Vám ju predáva má alebo nemá
manžela/manželku. Skutočnosť, že je na liste vlastníctva uvedené iba jedno meno
automaticky neznamená, že daná osoba je oprávnená sama rozhodovať o predaji.

POZOR!
Ak nastane situácia, že predávajúci, od ktorého
ste kúpili nehnuteľnosť, Vám zatajil svoj
skutočný rodinný stav, uzatvorená kúpna
zmluva je relatívne neplatná, čo znamená, že
druhý z manželov ju môže právne napadnúť.

Verte, že ak natrafíte na zohratý párik podvodných manželov, zmluvu napadnú
a spôsobia Vám nemálo problémov.

VEDELI STE, ŽE :
 väčšina realitných kancelárii a štandardne ani advokátske kancelárie tieto
detaily nepreverujú, a preto Vám neposkytnú dostačujúcu právnu ochranu?
Nechajte preverenie tejto skutočnosti na tím právnikov adv holding.
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AKO PREŽIŤ VO SVETE REALÍT

KUPUJEME NEHNUTEĽNOSŤ
 Ako kupujúci financujete nehnuteľnosť v hotovosti alebo
prostredníctvom úveru
Pri kúpe nehnuteľnosti sú dôležité tieto skutočnosti :
- kedy predávajúci podpíše kúpnu zmluvu,
- kedy nadobudne peniaze za nehnuteľnosť,
- kedy sa podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

POZOR!
Myslíte si, že podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností je celá záležitosť
vybavená a nič už nebráni tomu, aby bolo Vaše
vlastnícke právo zapísané? Musíme vás sklamať,
pretože niekedy to nie je až také jednoduché.
Radosť z kúpy nehnuteľnosti Vám môžu pokaziť
problémy v podobe právnych chýb, no dokonca aj chybne spísané dokumenty. Stretli
sme sa tiež so situáciou, kedy kupujúci za dom zaplatil, no kým sa stal jeho vlastníkom
aj po právnej stránke, stálo ho to veľa času, síl a nervov.
Bohužiaľ, niekedy kupujúci až po zaplatení kúpnej sumy zistí, že okrem neho bola
nehnuteľnosť predaná aj ďalšej osobe... a tak ostane bez nielen bez peňazí, ale aj bez
nehnuteľnosti.

VEDELI STE, ŽE :
 advokátska kancelária Vám pravdepodobne takúto kúpnu zmluvu nastaví
správne, ale prečo by ste za to platili, keď u nás to máte v rámci jednej
komplexnej služby a navyše s právnou ochranou ?
Nechajte to na nás a tím právnikov adv holding.
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AKO PREŽIŤ VO SVETE REALÍT

KUPUJEME NEHNUTEĽNOSŤ


Ako kupujúci financujete nehnuteľnosť v hotovosti

Ak disponujete dostatkom finančných prostriedkov a chcete vyplatiť celkovú
kúpnu cenu za dom alebo byt v hotovosti, myslite na to, že Vám takýto spôsob
úhrady môže spôsobiť problémy.

POZOR!
Už v roku 2013 vstúpil do platnosti Zákon č.
394/2012 Z.Z., ktorým sa obmedzujú peňažné
hotovostné operácie. Ak platba v hotovosti
prebieha medzi právnickou osobou a fyzickou
osobou, úhrada nesmie prekročiť maximálny limit
5 000 eur. Pri fyzických osobách nepodnikateľoch
sa hranica hotovostnej platby posúva až na 15 000
eur.
Ani rozdelenie úhrady celkovej kúpnej ceny na viacero samostatných platieb nie je
účinným riešením. Podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 394/2012 Z.Z. predstavuje celkovú
hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na viacero samostatných platieb,
súčet hodnôt týchto platieb, ak vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Pokiaľ teda
z jednej kúpnej zmluvy vyplýva, že viaceré platby medzi fyzickými osobami
nepodnikateľmi spolu prevyšujú zákonný limit 15 000 eur, musia prebehnúť
bezhotovostne – prevodom na účet.

VEDELI STE, ŽE :
 daňový a colný úrad udeľuje za porušenie tohto zákona fyzickým osobám
nepodnikateľom pokutu 10 000 eur a právnickým osobám alebo fyzickým
osobám podnikateľom pokutu až 150 000 eur?
Nechajte si správne nastaviť kúpne zmluvy špecialistami z adv holding.
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ZÁVER
Kreativita podvodníkov v realitnej sfére nemá konca. Tí menej obozretní na to už
prišli a doplatili značnými majetkovými a finančnými stratami. Našim cieľom nie je
vystrašiť Vás a tvrdiť, že pri každom predaji a kúpe sa Vás bude snažiť niekto
oklamať.
Chceme Vám pomôcť porozumieť svetu realít a predísť prípadným negatívnym
skúsenostiam.
K dispozícií máme tím skúsených právnikov, ktorý vie takýmto situáciám zabrániť
a odhaliť ich skôr, ako by priniesli negatívne následky.

Ak ste pri čítaní tohto e – booku narazili na niečo, čo Vám nie je celkom jasné
alebo sa chcete niečo opýtať, neváhajte nás kontaktovať. 

adv holding s.r.o.
Všetko pod jednou strechou
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