
 

Všeobecné obchodné podmienky 
inzertného portálu www.realhome.sk 

 
Článok I 

Základné ustanovenia 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah medzi 

prevádzkovateľom a návštevníkom inzertného portálu pri jeho prehliadaní a právny vzťah medzi 
prevádzkovateľom a používateľom pri využívaní bezplatných a spoplatnených služieb 
poskytovaných prevádzkovateľom.  

2. Prevádzkovateľ uzatvára s používateľom zmluvu o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je 
poskytnutie virtuálneho priestoru na zverejnenie inzerátu týkajúceho sa prenájmu nehnuteľnosti 
a ďalších prémiových služieb. Prevádzkovateľ poskytuje virtuálny priestor pre zverejnenie 
inzerátu bezplatne. Prevádzkovateľ poskytuje prémiové služby za odmenu. Tieto VOP sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. 

3. VOP sú pre návštevníka a používateľa záväzné. Používaním tohto inzertného portálu prejavuje 
návštevník a používateľ súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.  

4. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
právnych predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych 
predpisov.  

 
Článok II 

Vymedzenie základných pojmov 
1. Prevádzkovateľom inzertného portálu www.realhome.sk (ďalej len „portál“) je: 

Meno a priezvisko:    Lukáš Truba 
Bydlisko:                    Hviezdoslavová 9, 053 11 Smižany 
email:                         lukas.truba@gmail.com 
tel.:                             +421 944 259 035  
                                  (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. Návštevníkom je fyzická osoba, ktorá si prehliada obsah inzertného portálu.  
3. Používateľom je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá 

uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní služieb a využíva bezplatné alebo aj 
spoplatnené služby poskytované prevádzkovateľom. Používateľom je najmä vlastník 
nehnuteľnosti, nájomník oprávnený poskytnúť nehnuteľnosť do podnájmu a realitná kancelária.  

4. Zmluvou o poskytovaní služieb je zmluva uzatvorená na diaľku medzi prevádzkovateľom 
a používateľom, predmetom ktorej je poskytovanie základných alebo prémiových služieb.  

5. Zmluvou o poskytovaní základných služieb je zmluva, predmetom ktorej je záväzok 
prevádzkovateľa bezplatne poskytnúť používateľovi virtuálny priestor pre zverejnenie svojho 
inzerátu.  

6. Zmluvou o poskytovaní prémiových služieb je zmluva, predmetom ktorej je záväzok 
prevádzkovateľa poskytnúť používateľovi prémiové služby a záväzok používateľa  zaplatiť 
prevádzkovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytnuté prémiové služby. 

7. Užívateľský účet je účet používateľa, prostredníctvom ktorého môže pridať, upraviť a vymazať 
svoj inzerát a účet návštevníka, ktorý sa registroval. Užívateľský účet je automaticky 
vygenerovaný pri registrácii návštevníka alebo používateľa.  

8. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré musí používateľ a návštevník zadať pri vstupe do 
svojho užívateľského účtu (email a heslo). 

9. Službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom, a to najmä základná služba 
a prémiová služba. 

10. Základnou službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom portálu, ktorá spočíva 
najmä v poskytnutí virtuálneho priestoru pre vytvorenie a zverejnenie inzerátu používateľom. 
Prevádzkovateľ poskytuje základné služby bezodplatne. 

11. Prémiová služba je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom portálu pre používateľa, 
ktorá spočíva  najmä v osobnej obhliadke nehnuteľnosti, vyhotovení fotodokumentácie 
nehnuteľnosti, vypracovaní opisu nehnuteľnosti a zverejnení inzerátu vyhotoveného na mieru 
pre používateľa. Prevádzkovateľ poskytuje prémiové služby za odmenu. 

12. Inzerát je ponuka na prenájom nehnuteľnosti zverejnená používateľom, ktorá môže obsahovať 
popis nehnuteľnosti, fotodokumentáciu a kontaktné údaje na prenajímateľa. 

13. Obsah portálu predstavujú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové 
záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré vytvoril a zverejnil prevádzkovateľ.  



 

14. Obsah používateľa predstavujú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-
obrazové záznamy, text, grafy a iné dáta, ktoré vytvoril a zverejnil používateľ.  

15. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia,  Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor 
výkonu dozoru, so sídlom Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, tel. č.: 055/6220 781. 

 
Článok III 

Podmienky používania portálu návštevníkom 
1. Návštevník a používateľ má právo prezerať si obsah portálu a obsah používateľa 

prostredníctvom technického zariadenie, a to v súlade s týmito VOP, relevantnými právnymi 
predpismi účinnými v rozhodnom čase a dobrými mravmi.  

2. Používateľ má právo  využívať služby poskytované prevádzkovateľom v súvislosti so zmluvu 
o poskytovaní služieb. 

3. Návštevník a používateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by akýmkoľvek spôsobom 
zasahovalo do práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a používateľa.  V súvislosti 
s uvedeným návštevník nie je oprávnený sťahovať, kopírovať, upravovať, šíriť a inak používať 
obsah portálu a obsah používateľa bez predchádzajúceho jeho súhlasu. 

4. Návštevník a používateľ je povinný zdržať sa konania, v súvislosti s ktorým by akýmkoľvek 
spôsobom mohlo dôjsť k vzniku škody u prevádzkovateľa, iného používateľa alebo inej tretej 
osoby.  

5. Používanie portálu návštevníkom spočíva najmä v prezeraní si jednotlivých inzerátov na 
prenájom nehnuteľností, vyhľadávaní a získavaní kontaktných údajov na poskytovateľa.  

 
Článok IV 

Vytvorenie užívateľského účtu 
1. Za účelom efektívneho prehliadania portálu a využívania služieb poskytovaných 

prevádzkovateľom je návštevník a používateľ oprávnený sa registrovať. Návštevník 
a používateľ sa registruje priamo na portáli zadaním mena, emailu a telefónneho čísla alebo 
prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti facebook.com. Registrovaním na portáli sa 
automaticky vytvorí užívateľský účet.   

2. Návštevník a používateľ je povinný pri registrácii uviesť kompletné a pravdivé osobné údaje.  
3. Za účelom využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom je používateľ povinný sa 

registrovať. Prostredníctvom svojho užívateľského účtu je používateľ oprávnený vložiť, upraviť 
a vymazať inzerát na prenájom nehnuteľnosti.  

4. Za účelom prezerania portálu návštevník nie je povinný sa registrovať. Kontaktné údaje 
používateľa, ktorý zverejnil inzerát na prenájom nehnuteľnosti, sa však zverejnia len 
registrovanému návštevníkovi, ktorý sa registroval a prihlásil do svojho užívateľského účtu.   
       

Článok V 
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb 

1. Registráciou nehnuteľnosti na inzertnom portáli používateľom vzniká medzi prevádzkovateľom 
a používateľom zmluva o poskytovaní základných služieb, predmetom ktorej je záväzok 
prevádzkovateľa bezodplatne poskytnúť používateľovi virtuálny priestor pre vytvorenie 
a zverejnenie inzerátu.  

2. Objednaním prémiových služieb vzniká medzi prevádzkovateľom a používateľom zmluva 
o poskytovaní prémiových služieb, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok 
prevádzkovateľa odplatne poskytnúť používateľovi požadované prémiové služby a na druhej 
strane záväzok používateľa zaplatiť cenu za poskytnuté prémiové služby.   

3. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prémiových služieb prevádzkovateľ potvrdí mailom, zaslaním 
oznámenia v elektronickej forme, v ktorom budú uvedené platobné údaje na zaplatenie ceny za 
poskytovanie prémiových služieb. 

4. Zmluva o poskytovaní základných služieb nadobúda platnosť a účinnosť okamihom schválenia 
zverejnenia inzerátu.  

5. Zmluva o poskytovaní prémiových služieb nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zaplatenia 
ceny za poskytovanie prémiových služieb. Cena za poskytovanie prémiových služieb sa 
považuje za uhradenú v deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet 
prevádzkovateľa. V prípade, že poskytovateľ nezaplatí cenu za poskytovanie prémiových 
služieb v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, táto sa považuje za zrušenú.  

 
 
 



 

Článok VI 
Inzercia nehnuteľnosti 

1. Používateľ je oprávnený bezplatne vytvoriť akýkoľvek počet inzerátov na prenájom 
nehnuteľnosti. Predmetom nájmu môže byť buď samostatná nehnuteľnosť (byt, rodinný dom) 
alebo jej časť (samostatná izba, zdieľaná izba).  
Vytvorenie inzerátu používateľom 

2. Používateľ vytvorí inzerát prostredníctvom online formulára prístupného na inzertnom portáli.  
Vyplnením online formulára odošle používateľ prevádzkovateľovi žiadosť o zverejnenie inzerátu 
na prenájom nehnuteľnosti. Pokiaľ používateľ požiadal o poskytnutie základných služieb, 
prevádzkovateľ po schválení inzerátu na prenájom nehnuteľnosti tento zverení. Prevádzkovateľ 
si vyhradzuje právo inzerát na prenájom nehnuteľnosti nezverejniť pokiaľ je jeho obsah alebo 
doterajšie správanie používateľa v rozpore s týmito VOP, platnými právnymi predpismi alebo 
dobrými mravmi.  
Vytvorenie inzerátu prevádzkovateľom 

3. Pokiaľ používateľ požiadal o poskytnutie prémiových služieb, vytvorí inzerát na prenájom 
nehnuteľnosti prevádzkovateľ. Používateľ vyplnením online formulára odošle prevádzkovateľovi 
žiadosť o vytvorenie inzerátu na prenájom nehnuteľnosti. Na základe doručenej žiadosti 
kontaktuje prevádzkovateľ používateľa za účelom dojednania termínu obhliadky ponúkanej 
nehnuteľnosti. Na osobnej obhliadne vyhotoví prevádzkovateľ potrebnú fotodokumentáciu 
a popis nehnuteľnosti. Následne samostatne vyhotoví a zverejní inzerát na prenájom 
nehnuteľnosti. 

4. Používateľ má prístup k inzerátom prostredníctvom svojho užívateľského účtu.  
5. Používateľ je oprávnený zverejnený inzerát kedykoľvek upraviť alebo vymazať.  
6. Používateľ je povinný inzerát aktualizovať, pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene zverejnených 

údajov. Pokiaľ už nie je ponuka na prenájom nehnuteľnosti aktuálna, používateľ je povinný 
inzerát bez zbytočného odkladu vymazať alebo zmeniť status inzerátu na neviditeľný. 

7. Inzerát na prenájom nehnuteľností je zverejnený a platný po dobu 3 kalendárnych mesiacov 
odo dňa jeho zverejnenia. Po uplynutí tejto lehoty sa inzerát automaticky stane neaktívnym. 
Používateľ je oprávnený požiadať o predĺženie lehoty zverejnenia inzerátu pred alebo po jej 
uplynutí. Po opätovnom schválení bude inzerát znova zverejnený. 
  

Článok VII 
Platobné podmienky 

1. Používateľ sa objednaním prémiových služieb zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za 
poskytnutie prémiových služieb vo výške 10 eur. Cena za poskytovanie služieb je bez DPH, 
keďže prevádzkovateľ nie je jej platcom. 

2. Cena za poskytovanie služieb je splatná v lehote do 14 dní odo dňa odoslania objednávky na 
poskytnutie prémiových služieb.  Cenu za poskytovanie prémiových služieb používateľ zaplatí 
na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa, podľa platobných 
podmienok zaslaných elektronickou formou na zadaný email.  

3. Po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa, bude používateľovi 
odoslaná faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad.  

 
Článok VIII 

Dodacie podmienky 
1. Prevádzkovateľ dodá základné služby spočívajúce v poskytnutí virtuálneho priestoru pre 

vytvorenie a zverejnenie inzerátu používateľom ihneď po schválení zverejnenia inzerátu.  
2. Prevádzkovateľ dodá prémiové služby spočívajúce v obhliadke nehnuteľnosti, vyhotovení 

fotodokumentácie, príprave popisu nehnuteľnosti a zverejnení inzerátu v lehote do 30 dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prémiových služieb. Pokiaľ prevádzkovateľ nie je 
schopný v uvedenej lehote prémiové služby poskytnúť, upovedomí o tom bez zbytočného 
odkladu používateľa. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení dodacej lehoty, zmluva 
o poskytovaní prémiových služieb v deň nasledujúci po dni, kedy uplynula lehota na dodanie 
prémiových služieb, zaniká. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť zaplatenú cenu za prémiové 
služby v lehote do 14 dní odo dňa zániku zmluvy.  

 
Článok IX 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Obsahom zmluvy o poskytovaní služieb sú práva a povinností zmluvných strán. 
2. Prevádzkovateľ je povinný: 



 

a) počas doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb zabezpečiť prevádzku portálu, 
s výnimkou odstávky z technických príčin a potrebnej údržby, 

b) poskytnúť virtuálny priestor používateľovi pre zverejnenie inzerátu na prenájom 
nehnuteľnosti, 

c) poskytnúť používateľovi objednané prémiové služby.  
3. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zverejnenie inzerátu na prenájom nehnuteľnosti v prípade, 

že je v rozpore so zákonom, zákon obchádza, prieči sa dobrým mravom, je v rozpore s týmito 
VOP  alebo je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, či tretích osôb.  

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát používateľa kedykoľvek vymazať, ak je v rozpore 
so zákonom, zákon obchádza, prieči sa dobrým mravom, je v rozpore s týmito VOP  alebo je 
v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, či tretích osôb.  

5. Používateľ má právo:  
a) na virtuálny priestor pre zverejnenie svojho inzerátu, 
b) vytvoriť a zverejniť inzerát, 
c) upraviť, pozastaviť alebo vymazať inzerát. 

6. Používateľ je povinný: 
a) zaplatiť cenu za poskytnutie prémiových služieb riadne a včas 
b) aktualizovať informácie zverejnené v inzeráte. 

3. Používateľ nesmie: 
a) porušovať zákon a zákon obchádzať,  
b) konať v rozpore s dobrými mravmi, 
c) ponúkať tovar alebo služby, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, 
d) úmyselne klamať a zavádzať ostatných používateľov a návštevníkom,  
e) spôsobovať akúkoľvek škodu ostatným používateľom a návštevníkom, 
f) zneužívať osobné údaje používateľov a návštevníkov,  
g) zneužívať inzerát na prezentáciu a propagáciu iných služieb ako tých, pre ktoré bol 

prezentačný účet zriadený,  
h) zverejňovať vo svojom inzeráte prepojenia a linky na inú ako vlastnú web stránku. 

 
Článok X 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prémiových služieb 

v prípade, že  z objektívnych príčin nie je možné požadované služby poskytnúť v dohodnutej 
dodacej lehote.  

2. Odstúpenie od zmluvy používateľa, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov. 

3. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo 
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím 
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a 
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo 
na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu 
služby, 

 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie 
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o 
tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

6. Prevádzkovateľ v potvrdení o prijatí objednávky na poskytnutie prémiových služieb vyzve 
spotrebiteľa, aby udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty 
na odstúpenie od zmluvy v zmysle §  7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa a vyhlásil, 
že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím 
lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od 
zmluvy.  

7. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o dielo a pred začatím poskytovania služby udelil výslovný 
súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa, je povinný uhradiť 



 

predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia 
o odstúpení od zmluvy.  

8. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v elektronickej 
forme. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.  

9. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať mailom na 
lukas.truba@gmail.com.    

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od 
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. 

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na 
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené 
platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo 
spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým 
spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

12. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák. 
 

 Článok XI  
Zodpovednosť za vady a uplatnenie reklamácie 

1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť prémiové služby v bežnej kvalite. Pokiaľ poskytnutá 
prémiová služba nezodpovedá bežnej kvalite, zodpovedá prevádzkovateľa vady na prémiových 
službách. Používateľ je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, a to zaslaním 
písomného oznámenia o uplatnení reklamácie poštou na adresu Hviezdoslavová 9, 053 11 
Smižany alebo e-mailom na adresu lukas.truba@gmail.com.  

2. Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, 
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dna 
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v 
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však 
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie 
reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy. 

3. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu niektorým z týchto spôsobov: 
a) reklamovanú vadu buď odstráni,  
b) poskytne používateľovi zľavu, 
c) vráti používateľovi cenu za prémiové služby. 

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady na bezplatných základných službách, spočívajúce 
v dočasnom výpadku portálu alebo v dočasnej nemožnosti používania portálu z iných dôvodov.  
  

Článok XII 
Záruka 

1. Prevádzkovateľ poskytuje virtuálny priestor, kde môže používateľ zverejniť svoj inzerát na 
prenájom nehnuteľnosti  a návštevník prehliadať obsah stránky a jednotlivé inzeráty 
a kontaktovať používateľa. Zmluvný vzťah týkajúci sa nájmu alebo podnájmu nehnuteľnosti, 
prípadne jej časti vzniká priamo medzi používateľom a návštevníkom. Prevádzkovateľ nie je 
účastníkom tohto zmluvného vzťahu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje. 

2. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za plnenie povinností používateľa 
a návštevníka, ktorí uzatvorili nájomnú zmluvu, zmluvu o podnájme alebo akúkoľvek inú 
zmluvu.   

3. Používateľ nesie zodpovednosť za obsah zverejnený vo svojom inzeráte. Prevádzkovateľ 
žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah zverejnený používateľom v jeho inzeráte.  

4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne používateľovi, 
návštevníkovi alebo tretej osobe v súvislosti s používaním portálu. Pre prípad vzniku sporu 
medzi používateľom, návštevníkom alebo treťou stranou, prevádzkovateľ nie je účastníkom 
tohto sporu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje.  

5. Prevádzkovateľ sprístupňuje portál používateľovi a návštevníkovi tak, ako „stojí a leží“. 
Prevádzkovateľ neposkytuje záruku za portál a jeho neustálu funkčnosť.  

6. V prípade obmedzenia poskytovania služby alebo dočasnej nefunkčnosti portálu, nemá 
používateľ ani návštevník žiadny nárok voči prevádzkovateľovi.  
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Článok XIII 
Autorské práva 

1. Obsah portálu je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom 
prevádzkovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.  

2. Obsah používateľa je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom 
používateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.  

3. Obsah portálu a obsah používateľa je voľne prístupný pre používateľov a návštevníkov, ktorí 
ho môžu použiť výhradne na účely využívania ponúkaných služieb. Každé použitie diela, najmä 
vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné 
vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané. 

 
Článok XIV 

Ochrana osobných údajov 
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.  
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené 

v sekcii Ochrana osobných údajov. 
 

Článok XV 
Riešenie sporov 

1. Podmienky používania a akékoľvek právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním 
portálu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc 
súdom Slovenskej republiky.  

3. V prípade vzniku sporu medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený 
obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom 
vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva.  Pokiaľ 
prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa 
jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení sporov.  

5. Spotrebiteľ podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt 
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je zo zákona aj Slovenská obchodná inšpekcia 
(www.soi.sk). Ak je príslušných subjektov viac, právo voľby má spotrebiteľ.  

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol 
spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez 
zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri 
komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky. 

7. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa 
jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu 
podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je 
povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu 
spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty. 

8. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov 
na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému 
záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv 
spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného 
stanoviska. 

 
Článok XVI 

Záverečné ustanovenia 
9. Zmluva o poskytovaní základných služieb sa uzatvára na dobu neurčitú. Používateľ je 

oprávnený kedykoľvek zmluvu vypovedať vymazaním inzerátu a prevádzkovateľ je oprávnený 
kedykoľvek zmluvu vypovedať vymazaním inzerátu používateľa alebo zastavením 
prevádzkovania portálu. Zmluva o poskytovaní prémiových služieb sa uzatvára na dobu určitú, 
a to do ukončenia poskytovania prémiových služieb prevádzkovateľom.  

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť , pridať alebo zrušiť ktorékoľvek 
ustanovenie týchto VOP. Zmeny alebo úpravy nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom 

http://www.soi.sk/


 

zverejnenia na portáli. Pravidelne sledovať zmeny podmienok používania  je povinnosťou 
poskytovateľa služby a užívateľa.  

11. Tieto VOP sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre 
prevádzkovateľa inzertného portálu www.realhome.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 
618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je 
zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, 
kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať. 

12. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2016. 
 

 
Vypracovala:   JUDr. Barbora Lániková 

Lanikova Group 
advokátska kancelária 

 


