
PROTOKOL  O  PREHLIADKE  NEHNUTEĽNOSTÍ  Č.:  

P   

Kód 
Číslo Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a s tým súvisiacich 

služieb vzťahujúca sa na rezervovanú nehnuteľnosť v zmysle číselníka 
Poradové číslo protokolu 

(Ďalej len „Protokol“)  

 
 

Článok 1 – Účastníci prehliadky (strany Protokolu) 
 

Invest - consult, s. r. o. 
Sídlo: M. R. Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 439 666 91, IČ DPH: SK 2022539321 
Zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 19800/R 
zastúpená obchodným zástupcom na základe plnej moci výhradne na podpisovanie len takejto zmluvy. 

Meno a priezvisko obchodného zástupcu sprostredkovateľa:  Telefón  

ďalej len „Sprostredkovateľ“  
 

a 

 

V čl. 4 podpísaní Záujemci o kúpu nehnuteľností špecifikovaných v čl. 2.1 tohto Protokolu. 

 ďalej len „Záujemci“  
 
Článok 2 – Predmet prehliadky 
 
2.1 Predmetom prehliadky sú nasledujúce predávané nehnuteľnosti: 
 

Druh nehnuteľnosti Katastrálne územie Súp.č./parcela Číslo bytu Na LV č. Podiel 

     
 

     
 

     
 

 
Príslušenstvo s ktorým sa nehnuteľnosť predáva a doplňujúce údaje: 

 

 
Článok 3 – Záväzky Záujemcov podpísaných v čl.4 
 
3.1 Záujemci podpísaní v čl. 4  akceptujú skutočnosť, že medzi Sprostredkovateľom a vlastníkom nehnuteľností podľa čl. 2.1 je podpísaná Zmluva 
o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb (číslo uvedené v záhlaví) a rešpektujú práva Sprostredkovateľa na províziu za spro-
stredkovanie predaja nehnuteľností špecifikovaných v čl. 2.1. Na základe uvedeného sa Záujemcovia zaväzujú nepodnikať bez vedomia a súhlasu 
Sprostredkovateľa žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa nehnuteľností uvedených v čl. 2.1 medzi Vlastníkom 
nehnuteľností a Záujemcami, alebo ich rodinnými príslušníkmi, blízkymi osobami alebo ich splnomocnencami. V prípade porušenia tohto záväzku sú si 
Záujemci vedomí, že Sprostredkovateľ má nárok na uplatnenie si škody vzniknutej porušením tohto záväzku (minimálne vo výške dohodnutej provízie 
medzi Sprostredkovateľom a Vlastníkom). 
 
3.2 Záujemci sa ďalej zaväzujú rešpektovať Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov Vlastníka ako aj právo na jeho súkromie. Potvrdzu-
jú, že o zisteniach vyplývajúcich z prehliadky nehnuteľností špecifikovaných v čl. 2.1 nemôžu informovať tretie strany ani nijako ich zverejňovať. 

 
 

 

Za sprostredkovateľa na základe plnej moci 
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Čl.4 Podpisy 
 

Meno (názov),adresa 
a dátum narodenia  záujem-
cov o kúpu: 

 

Dátum prehliadky:  Telefón:  

Podpisy  

 

Meno (názov),adresa 
a dátum narodenia  záujem-
cov o kúpu: 

 

Dátum prehliadky:  Telefón:  

Podpisy  

 

Meno (názov),adresa 
a dátum narodenia  záujem-
cov o kúpu: 

 

Dátum prehliadky:  Telefón:  

Podpisy  

 

Meno (názov),adresa 
a dátum narodenia  záujem-
cov o kúpu: 

 

Dátum prehliadky:  Telefón:  

Podpisy  

 

Meno (názov),adresa 
a dátum narodenia  záujem-
cov o kúpu: 

 

Dátum prehliadky:  Telefón:  

Podpisy  

 

Meno (názov),adresa 
a dátum narodenia  záujem-
cov o kúpu: 

 

Dátum prehliadky:  Telefón:  

Podpisy  

 


