
     POSTUP A ÚKONY SPOJENÉ 
s realizáciou kúpy nehnuteľností NA VÝSLNÍ

Po ukončení procesu výstavby Vašej nehnuteľnosti investor doručí príslušnému stavebnému úradu žiadosť o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačným rozhodnutím stavebný úrad povoľuje, že stavba môže byť používaná na účel 
určený stavebným povolením. Stavebný úrad by mal vydať rozhodnutie najneskôr do 60 kalendárnych dní. V prípade, že 
proti rozhodnutiu nepodá žiadny účastník odvolanie v zákonnej 15-dňovej lehote, rozhodnutie sa stáva právoplatným.  
V zmysle zmluvy o budúcej zmluve Vám následne investor doručí návrh kúpnej zmluvy, ktorý bude jedným z podkladov 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti k nehnuteľnostiam vo Váš prospech. Proces pripomienkovania 
kúpnej zmluvy zvyčajne nepresiahne 30 kalendárnych dní.

Po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia investor súčasne podáva obci žiadosť o pridelenie súpisného  
a orientačného čísla. O tejto žiadosti by mala obec rozhodnúť do 30 kalendárnych dní. Taktiež v tom istom čase investor 
podáva na príslušnom katastrálnom úrade žiadosť o zápis nehnuteľností do katastra nehnuteľností (Okresný úrad Trnava, 
Katastrálny odbor). Zákonná lehota na vybavenie tejto žiadosti je 60 kalendárnych dní.

V prípade, že kúpu nehnuteľnosti budete financovať z prostriedkov získaných na základe zmluvy o hypotekárnom úvere 
s bankou, odporúčame Vám v čase pripomienkovania kúpnej zmluvy jej návrh doručiť Vašej banke, aby sa vyjadrila, či 
žiada do zmluvy doplniť osobitné obsahové náležitosti potrebné pre čerpanie úveru. Investor do úverového vzťahu medzi 
klientom a bankou nevstupuje. Ak sa bude Váš úver zabezpečovať zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom kúpy, je taktiež potrebné, aby ste požiadali Vašu banku o vyhotovenie a doručenie návrhu záložnej zmluvy 
investorovi na pripomienkovanie, nakoľko tento ju bude ako záložca podpisovať. Komunikáciu s bankou zabezpečuje 
prevažne maklér. Investor je však pripravený poskytnúť banke potrebnú súčinnosť a doručiť jej dokumenty, ktoré si 
vyžiada. Celkový proces prípravy záložnej zmluvy zvyčajne nepresiahne 30 kalendárnych dní. Proces čerpania finančných 
prostriedkov na základe úverovej zmluvy závisí od podmienok dohodnutých v úverovej zmluve s bankou. Častou 
podmienkou banky je však zápis záložného práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti (na liste vlastníctva), čo 
oddiali prevod vlastníckeho práva, nakoľko katastrálne konanie spojené so zápisom záložného práva trvá 30 kalendárnych 
dní. Vzhľadom na to, že spôsob financovania kúpy prostredníctvom úveru je záležitosťou samotného klienta, všetky 
náklady s tým spojené (bankové poplatky, náklady spojené s katastrálnym konaním) znáša samotný klient.

Kúpna zmluva sa uzatvára v dohodnutom termíne bez ohľadu na záležitosti týkajúce sa úverových podmienok. Po úhrade 
celej kúpnej ceny investor doručí príslušnému katastrálnemu úradu návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
vo Váš prospech. Vkladové konanie na katastrálnom úrade v tomto prípade trvá najviac 20 kalendárnych dní. Po povolení 
vkladu sa stávate definitívnym vlastníkom nehnuteľností. Následne dochádza k protokolárnemu odovzdaniu nehnuteľností 
do Vášho užívania. Pri odovzdaní Vám bude umožnené vykonať obhliadku nehnuteľností a uviesť v písomnom protokole 
zjavné vady, ktoré pri tejto obhliadke zistíte. Podrobné podmienky týkajúce sa zodpovednosti investora za vady  
a reklamačné podmienky sú zverejnené na webovom sídle investora www.navyslni.sk. Osobou oprávnenou prijímať Vaše 
reklamácie je výlučne investor.

Po povolení vkladu môžete požiadať príslušný katastrálny úrad alebo poštu s označením IOMO (integrované obslužné 
miesto občana) o vystavenie listu vlastníctva, na základe ktorého môžete požiadať obec, v ktorej ste si zakúpili 
nehnuteľnosť, o zmenu Vášho trvalého pobytu.

Uvedený postup zohľadňuje právny stav k 30.9.2016.

Máte doplňujúce otázky? Neváhajte nás prosím kontaktovať na tel. č.: 0914 123 007 (právne otázky) alebo 02/32 335 101 
alebo prostredníctvom Emailu: info@navyslni.sk.
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