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FLASH NEWS 09/2019 

Vážení členovia, milí priatelia!  
 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť 
zasielať nám príspevky. Radi Vám 
uverejníme aktuálne informácie o Vašej 
spoločnosti, nových produktoch a 
službách, ktoré môžu zaujať našich 
čitateľov. SROK ponúka svojim členom 
túto možnosť ako bezplatnú službu pre 
všetkých členov.  

 

 

Neváhajte a zašlite nám nemeckú a 
slovenskú verziu Vášho príspevku ako aj 
Vaše firemné logo mailom na adresu 
sohk@sohk.sk. Viac informácií Vám 
ochotne poskytneme na našom telefonnom 
čísle00421/2/63536787,88. 
 

Obsah 
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Privatbanka, a.s. 

 

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo viac 

 

  

New Members Welcome Cocktail 
1. október 2019,16:30 | Hotel Thermia Palace 5*, Kúpeľný ostrov, 
Piešťany 
Slovensko-rakúska obchodná komora  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na uvítací koktail nových členov pod mottom 
„Back to work“..   
PROGRAM:  

16:30  - registrácia  
17:15 -  uvítanie hostí  Andreasom Schusterom, 
 Cluster General Manager,SLOVENSKÉ 
 LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY a.s. 
17:20 - príhovor prezidentky Slovensko-rakúskej 
 obchodnej komory Márie Berithovej a zároveň 
 predstavenie nových členov: 

 HR HOUSE, s.r.o. – komplexný manažment 
ľudských zdrojov 

 Expense Reduction Analysts -  Manažment 
nákladov a supply chain, inovatívne riešenia pre 
zvýšenie produktivity a efektivity  spoločností 

 COFACE – úverové poistenie a riadenie rizík 

 

18:00 - cocktail 

 

Účastnícky poplatok:  
pre členov: zadarmo 

 

Doprava: 

Individuálne alebo organizovaným autobusom - odchod 

z Bratislavy  

o 15:30 hod. od hotela Park Inn 

 

Jazyk: slovenčina / nemčina                       
 (konzekutívne tlmočenie) 
 

Prosíme Vás o prihlásenie sa prostredníctvom našej 
webstránky najneskôr do 18.9.2019.  

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

 

 

 

Zodpovednosť štatutárov 
3. obtóber 2019, 9:00, registrácia  08:30 | Priestory KPMG Riverpark, 

Dvořákovo nábr.10, Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou KPMG si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 
raňajkový seminár Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností.  
 

PREDNÁŠAJÚCI:  
 JUDr. Marian Dzuroška,Výkonný riaditeľ 

 

PROGRAM  

Vítame nových členov 

Pozývame vás 
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 08:30 - Registrácia 

 09:00 - Civilná zodpovednosť voči 
spoločnosti,spoločníkom a veriteľom 

 10:00 - Administratívna zodpovednosť 

(konkurz, obchodný register a pod. ) 
 

Účastnícky poplatok: 
Účasť je pre členov bezplatná. 
 

Jazyk: slovenčina / nemčina 

 

Prosíme Vás o prihlásenie sa prostredníctvom našej 
webstránky http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid 

=379&lang=sk n najneskôr do 26.9.2019. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 
 

 

Business Ladies Day 
17. Oktober 2019, 13:30 – 20:30 | Club Penati, Agátová 33, Bratislava –
Dúbravka 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s  Taliansko-slovenskou obchodnou komorou, Hispánsko-

slovenskou obchodnou komorou, Švajčiarsko-slovenskou obchodnou komorou, Švédskou obchodnou komorou, 
Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou, Britskou obchodnou komorou a Holandskou obchodnou komorou v  

Slovenskej republike si Vás dovoľuje pozvať  na 7. ročník  Business Ladies Day, networkingové podujatie určené pre 
dámy biznisu, ktorý sa uskutoční 17. októbra 2019 

 

Podujatie je určené najmä pre všetky aktívne dámy, 
manažérky a podnikateľky. Počas podujatia Vás bude 
sprevádzať Vera Wisterová. 

Program: 

13:30 - WELCOME DRINK A OBČERSTVENIE 

14:00-15:00 - PANELOVÁ DISKUSIA  
 Daniela Armano-Wallner 

finančná riaditeľka  Siemens s.r.o. 
 Mateja Cotar 

General manager & Country president 

Novartis Slovakia 

 Silvia Hallová  

Tax partner Grant Thornton 

 Katarína Kurucová  

Executive Director Komerční banka Slovensko, 
pobočka zahraničnej banky 

 Caroline Leslie 

Senior HR Manager, Jaguar Land Rover 

Slovakia 

 Zuzana Vinklerová  

Prokuristka, Vedúca rezortu Spolu-pracovník 
dm drogerie markt Slovakia 

 

15:15-18:00 - PREDNÁŠKY 

Eva Štefánková, Zuzana Vinklerová, Daniel Šmíd a 
PhDr. Daniel Tůma, M.A., BA., dipl.um., John ‘Bob’ 
Spence, Monika Stehlíková 

 

WORKSHOPY – idividuálne konzultácie 

Henrieta Hudecová - change manage-ment 

facilitátor, konzultant a interim manažér 

ICF - International Coach Federation 

 

15:00 – 18:30 - SPRIEVODNÝ PROGRAM, VÝSTAVY 

Mariana JeZIKova, Style by Katarina – Katarína Recká, 
ViZu art s.r.o. – Zuzana Búry Zliechovcová, Renate Eder 
a ďalšie .... 
 

Jazyky: slovenčina/angličtina 

 

Účastnícky poplatok:  
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Členovia: 39€/osoba 

Nečlenovia: 75€/osoba 

 

Prosíme Vás o prihlásenie sa prostredníctvom našej 
webstránky na 
http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=sk, najneskôr 
do 9. 10. 2019. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

Partneri podujatia: 

   

 

 

 

Speed Business Meeting  
22. október 2019, 16:00| Esplanade Ensana Health Spa Hotel Piešťany, 
Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany 
Slovensko-rakúska obchodná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Švajčiarska obchodná 
komora na Slovensku, Taliansko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, 
Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Britská obchodná komora 
v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora 
a Trnavská regionálna komora v spolupráci so  Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s. si Vás dovoľujú pozvať 
na Speed Business Meeting. Buďte efektívni a zapojte sa do nášho NETWORKING EVENTU! 

 

PROGRAM: 

16:00 - 16:15 Registrácia 

16:15 - 16:30 Otvorenie akcie a objasnenie pravidiel 

16:30 - 18:30 8 stretnutí 
18:30 - 19:30 Business cocktail – možnosť prehliadky 
bahennej kuchyne a novootvoreného wellness centra 
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel 

 

Náplň akcie: 

Tento druh stretnutí ponúka účastníkom jedinečný 
priestor pre prezentáciu produktov a služieb svojej 
spoločnosti počas 10 - minútových stretnutí medzi 
štyrmi očami, ako aj možnosť prediskutovať potenciálnu 
spoluprácu.  
Po jednotlivých stretnutiach nasleduje business cocktail.  

Sprache: Angličtina (alebo podľa dohody) 
 

Prosíme Vás o prihlasovanie sa prostredníctvom našej 
webstránky na http://sohk.sk/EventList.aspx najneskôr 
do 18.10.2019. 

 

Účastnícky poplatok: 

pre členov organizujúcich komôr: 20 € 

pre nečlenov: 35 € 

 

 



 

WINE IN THE CITY 2019 
24. október 2019, 16:00 | Nationalbibliothek Wien Josefsplatz 1, 1015 
Wien 
Podujatie je určené pre management 

Vážení členovia, milí priatelia SROK, 

člen našej komory, Burgenland Tourismus GmbH, a 20 
vinári z oblasti Burgenlandu (Neusieder See DAC) Vás 
pozývajú na ochutnávku vín. Hlavnou scénou degustácie 
pre milovníkov vína sa stanú nádherné priestory 
Národnej knižnice vo Viedni dňa 24.10. o 16:00. 

Počas rozhovorov s hoteliermi a odborníkmi z oblasti 
turizmu objavíte širokú škálu možností, ktoré ponúka 
destinácia Burgenland. Okrem ocenených vín z východu 
Rakúska máte možnosť v rámci festivalu Wine in the 
City degustovať rôzne iné vína na ďalších partnerských 
miestach v centre mesta a ochutnať širokú paletu 
ponúkaných špecialít.  

Viac informácii o samotnom festivale WINE IN THE CITY 

nájdete na uvedenom linku: 
https://www.wineinthecity.at/ 

Jazyk: nemčina  
 

Prosíme Vás o prihlásenie sa prostredníctvom našej 
web-stránky najneskôr do 17.10.2019.  

 

Máte možnosť využiť aj ubytovanie: 
 135€ na noc pre jednu osobu vratane ranajok 

 159€ pre dve osoby 

 

Rezervácie osobne na: 
Reservations.mth@kkhotels.com, 

+43 1 52123 133 

 

 

Tešíme sa na stretnutie  s Vami! 

 

 

 
 

 

Sports Day 2019 
14. september 2019| X-bionic SPHERE a.s., 

Dubová ulica 33/A, Šamorín 
Chamber of Chambers je neformálne združenie zahraničných obchodných komôr 
na Slovensku (Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko, 
Veľká Británia, Nemecko, USA). Pripravili sme pre Vás tradičný Športový deň, pri 
ktorom ste si mohli zmerať svoje sily v športových súťažiach s členmi ostatných 
komôr.  
 

V sobotu 14. septembra 2019 v areáli X-bionic SPHERE 

a.s. v Šamoríne sa uskutočnil tradičný Športový deň 
CHAMBER OF CHAMBERS na 

Slovensku., ktorý je organizovaný každoročne 

Prehľad uskutočnených podujatí 

Pripravujeme 
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neformálnym združením obchodných komôr na 
Slovensku. Gratulujeme našim športovcom 
k vynikajúcim výkonom v behu, štafete, volejbale 
a futbale. Tohtoročný putovný pokál získala Švédska 
obchodná komora. 
 

 Pripravili sme pre Vás aj sprievodný program - jogu 

(Katalin Zold - Ayurvedic Yoga Therapist & Yoga 

Instructor) a detský kútik. Okrem športovej činnosti sa 
Vám otvorila možnosť stretnúť aj členov ostatných 
obchodných komôr a popri športovom vyžití nadviazať 
nové kontakty. 
 

 

 

    

 

 

Golfový turnaj 
26. september 2019, 10:30| Golf Resort Black 

Stork, Tatranská 754,059 52 Veľká Lomnica 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Honorárnym konzulátom 
SR v Burgenlande, Ordo Equistris Vini Europae, Bratislavskou regionálnou 
komorou SOPK a Medzinárodným Klubom SR pripravila  Golfový turnaj. 
 

Golfový turnaj bol milou slávnosťou na posilnenie 
bilaterálnych vzťahov a nadviazanie kontaktov, na 

podporu hospodárskej činnosti. Tento rok sa turnaj 
uskutočnil vo Veľkej Lomnici v Golf Resort Black Stork. 

Po turnaji nasledovalo slávnostné menu s vyberaným 

vínom.  
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Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 mení vyhláška 
MPSVaR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o 
dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR tak, že sa prijali tri 

vzorové prílohy týkajúce sa žiadostí o poskytnutie 

konkrétnej štátnej dotácie. 
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky sa od 1.9.2019 ustanovuje zoznam 

zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na 
preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ 
a ďalšou vyhláškou MZ SR sa od 1.9.2019 ustanovuje 
zoznam humánnych liekov so špecifickými 
podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam 
individuálne pripravovaných humánnych liekov so 
špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní. 

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa od 1.9.2019 
mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy 
a školské zariadenia a iným nariadenie vlády Slovenskej 

republiky sa od 1.9.2019 mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone 
práce vo verejnom záujme. 
Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky sa od 15.9.2019 vykonáva zákon č. 151/2002 
Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov tak, že sa upravil predmet 
úpravy tohto zákona, definície genetických technológií, 
génových metód a génových techník, a ďalšie, rovnako 

aj povinnosti ich používateľov. 
 

 

 

Informácia pre členov – Bischoff et Compagnons Property 

Networks GmbH 

Našu spoločnosť Bischoff et Compagnons Property 
Networks GmbH vo Viedni založili pred 20 rokmi 

Jürgen Bischoff a Alexander Maculan. 
Zakrátko som nastúpil vo firme ako juniorpartner 
a prevzal som oblasť vybudovania stredoeurópskych 

trhov. 

Ako developer / investor sme začali s realizáciou 
nebytových projektov najprv v Budapešti a neskôr aj 
na Slovensku.  

Nasledovali ďalšie krajiny, ale prišla aj veľká recesia. 
S našim Property Network sme zostali napriek 

tomu aktívni a dokázali sme trh presvedčiť novými 
inovatívnymi a udržateľnými projektami.   
Vo februári tohto roka sa Jürgen Bischoff presunul 
z vedenia spoločnosti do poradného orgánu 

spoločnosti, jeho obchodné podiely som prevzal ja. 
Z tohto dôvodu sme zmenili názov spoločnosti na 

Teichmann &amp; Compagnons Property Networks 

GmbH, a to aj v Maďarsku a na Slovensku. Naši 
overení pracovníci a tímy zostávajú naďalej aktívni na 
všetkých trhoch, kde pôsobíme.  
V máji sme začali s výstavbou novej kancelárskej budovy 
v Budapešti, v Chorvátsku realizujeme 

najväčšiu certifikáciu územia pre náš projekt Meridian 
16 Business Park, na Slovensku získala druhá 

etapa nášho projektu EcoPoint ďalšie ocenenie. 

  

Podrobnejšie informácie nájdete na našej novej 
webstránke www.teichmanncpn.eu . 

  

News z oblasti práva a legislatívy 

Inzercia 
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Green Buildings, teda udržateľné budovy s úspornou 
prevádzkou, ako aj historické budovy zostávajú 

naďalej našou hlavnou špecializáciou.   

Tešíme sa na Vaše dotazy, požiadavky prípadne ponuky 
a na ďalšiu spoluprácu. 

 

 

Informácia pre členov – Výhody a inzercie 
Vážení členovia komory,  

Súčasťou ročenky, ktorú ste obdržali  je aj zoznam 

výhod, ktoré poskytujú členovia členom a ktoré môžete 
ako riadny člen využívať počas celého roka 2019. Radi 
by sme Vám dali do pozornosti členskú kartičku 
umiestnenú v úvodnej časti sekcie zliav ročenky, ktorou 
sa môžete preukázať ako člen komory a čerpať tak 
benefity poskytované členom komory od ostatných 
členov.  

Všetky výhody a zľavy nájdete nájdete v Ročenke 2018  
na stranách  190-193 alebo TU 

Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti možnosť 
využitia inzercie, ktorá bude uverejnená v pravidelnom 
newslettri FlashNews. 

 

Informácia pre členov – Lindner Hotel Gallery Central+ 

zľava 
Priamo na streche nového nákupného centra „Centrál“, 
v dizajne zeleného parku, sa nachádza štýlový Lindner 
Hotel Gallery Central. Väčšina izieb, ako aj Outlook, Bar 
& Lounge hosťom ponúka fantastický výhľad na staré 

mesto a symbol mesta –, Bratislavský hrad.Výhodná 
poloha hotela medzi centrom mesta a letiskom, ako aj 

prepracované možnosti podujatí s najmodernejšou 
konferenčnou a komunikačnou technikou pre 
usporiadanie konferencií a rôznych podujatí, robia z 
hotela okrem atraktívneho miesta na stretnutia aj 
inovatívnu biznis lokalitu. Priamy prístup k viac ako 150 
obchodom a butikom, ako, aj k jedinečnému fitnes 
centru s 25 m krytým bazénom, saunami a jacuzzi, 
pôsobivá, blízkosť malebnej historickej časti mesta, a v 
neposlednom rade aj osviežujúce, prostredie hotela 
rozbúši srdcia návštevníkov mesta, ale aj fanúšikov 
nakupovania., Celkovo 222 izieb, k vybaveniu všetkých 
izieb patrí kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, fén a 

kozmetické zrkadlo, ako aj TV s plochou obrazovkou, 
telefón, minibar a izbový trezor. Toto je to pravé 
miesto, kde sa skutočne môžete uvoľniť a oddýchnuť si 
v pohodlí útulnej, a zároveň modernej izby. , V hoteli 
Lindner Hotel Gallery Central sú vám k dispozícii pre 
vaše rokovania a najrôznejšie podujatia 3 konferenčné 
miestnosti pre 190 osôb, 1 menšia boardroom pre 10 
osôb, a pre banketové potreby je možné vytvoriť 
priestor pre 300 osôb. Všetky konferenčné miestnosti 
disponujú denným svetlom a sú vybavené 
najmodernejšou konferenčnou technikou. Exponovaná 
poloha hotela priamo na streche nákupného centra v 
dizajne parku, a široká paleta, voľno časových možností 
v okolí je veľmi vhodná pre vytvorenie individuálnych aj 
kolektívnych programov. Toto miesto vám atraktívne 
zavŕši každé podujatie. 
 

Ponúkaná zľava:  
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 10% zľava z aktuálnej pultovej ceny ubytovania 

 10% zľava z prenájmu konferenčných priestorov  
 

 

 

 

 

Informácia pre členov – Luxin s.r.o.+ zľava 

Luxin s.r.o. vám ponúka širšie spektrum prepravných 
služieb. Kladieme dôraz na kvalitu a spokojnosť našich 
klientov. Osobná doprava pre vás, vašich klientov, 
zamestnancov tam kam potrebujete. Rýchlo, bezpečne, 
komfortne. Vozidlá vybavené všetkým čo potrebujete, či 
na prácu alebo relax, zatiaľ čo vy cestujete. Ochota, 

diskrétnosť, profesionalita vodičov je samozrejmosť. 
Expresná nákladná doprava po celej EÚ. Prevezieme váš 
tovar tam kam potrebujete. Bezpečne a na čas. Zásielky 
do EÚ už do 24h od prevzatia. Špedícia, spolu s našimi 
overenými partnermi vám zabezpečíme prepravu 
tovaru vždy keď sú naše vozidlá obsadené. 
Autodetailing čistenie leštenie vozidiel, ak nemáte čas 

na vyčistenie vášho súkromného alebo firemného 
vozidla prípadne celej flotily odovzdajte nám ho a my sa 
postaráme o to aby bolo ako nové. 
 

Ponúkaná zľava:  
 15% zľava na prepravné služby 

  

 

 

Informácia pre členov – Mercure Bratislava Centrum  + 

zľava 
 

Novootvorený, 4-hviezdičkový hotel sa nachádza v 
centre mesta, len 10 minút chôdze od Bratislavského 
hradu a Starého mesta a neďaleko Hlavnej železničnej 
stanice. Výborná dostupnosť kultúrnych pamiatok a 
obchodných centier vďaka polohe hotela na Žabotovej 
ulici. Dizajn prvého Mercure hotela v hlavnom meste 
Slovenska stimuluje Vaše zmysly a ponúka 
kozmopolitný, zážitok ako aj ideálne miesto pre prácu, 
odpočinok či zábavu., Jedinečný dizajn 175 izieb a 
spoločenských priestorov moderne navrhnutých pre 

obchodných cestujúcich i turistov. Široká ponuka 
moderných izieb inšpirovaných umením pop-artu, 

vybavených, francúzskymi alebo oddelenými posteľami. 
Kúpeľne s priehľadnou alebo polopriehľadnou stenou, 
so sprchovým kútom či vaňou navodzujú pocit 
priestrannosti. Väčšina izieb je navrhnutých s 
oddeleným WC. Vo všetkých izbách sa nachádza 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, dažďová, sprcha, 
WiFi a vysokorýchlostný internet, vstavaný trezor 
veľkosti laptopu s nabíjačkou, minibar so širokou 
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ponukou, veľká 32-palcová LCD obrazovka, 16 

bezplatných lokálnych a medzinárodných televíznych 
kanálov, 4 rádiové stanice, nepretržitá ponuka 
prémiových TV programov, pranie a žehlenie prádla. V 
našom hoteli ponúkame aj dve špeciálne a komfortne 
vybavené izby pre telesne postihnutých hostí. 
 

Ponúkaná zľava:  
15% zľava na ubytovanie z nereštriktívnej pultovej ceny. 

15% zľava na vybrané konferenčné balíčky. 

 

 

Informácia pre členov – Park Inn by Radisson Danube 

Bratislava Hotel  + zľava 
 

Poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii hotel ****. 
Hotel Park Inn by Radisson Danube sa nachádza v srdci 
Bratislavy a ponúka 240 komfortných izieb, suít a 
apartmánov. Naše konferenčné priestory, oddelené od 
hotelovej časti, tvorí 5 miestností s kapacitou do 600 
účastníkov. V hoteli sa nachádza Danube Wellness & 
SPA s bazénom ponúkajúcim výhľad na Bratislavský 
hrad, jacuzzi, rôznymi druhmi sáun a moderným fitness 
centrom. K dispozícii je 140 parkovacích miest. 
Ponúkaná zľava: 

10% zľava na ubytovanie z pultových cien v hoteli Park 
Inn Bratislava. 

 



 

 

 

 





ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO

U` OD13 390 

www.kia.sk

Prekrafuje zauaJvanF, 
d?va maximum

Kombinovan? spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO
2
: 121 - 169 g/km. *Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

Nov? Kia Ceed nie je len o odv?anom dizajne, prJJaalivosti a FtWlovosti. Je to z?rove2          

auto, ktorF je nabitF najmodernejFJmi technolOgiami a ua v z?kladnej vWbave ponTka 

bezpefnostnF prvky ako AktJvny systFm udraiavania v jazdnom pruhu, fi Asistent                 

na predch?dzanie felnWm zr?akam a mnohF halFie. Vyberte si z noviniek rodiny                  

Ceed - dynamickW hatchback, rodinnW sportswagon alebo jedinefnW ProCeed.                

Zistite viac na www.kia.sk alebo u v?Fho predajcu Kia.

NajmodernejFie bezpefnostnF prvky 

ua v z?kladnej vWbave.

Nov? rodina Kia Ceed. DynamickW hatchback, 

rodinnW sportswagon, alebo jedinefnW ProCeed.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
HodonJnska 7 • Bratislava • Tel.: +421 2 4929 4358

info.lamac@motor-car.sk• www.kia.motor-car.sk



Residences Jesolo

Inovatívna architektúra, luxusné kompletné vybavenie, 
špičková poloha, investičná bezpečnosť a možnosť zúročenia 
prostredníctvom ďalšieho prenájmu: koncept nehnuteľností 
„Premium Living“ spája architektonický dizajn, najvyššie 
štandardy komfortu a služieb, ako aj veľkú pozornosť veno-
vanú detailom v jednej vízii.  
 
Ako majiteľ apartmánu Falkensteiner vždy profitujete z in-
fraštruktúry prémiového rezortu a služieb luxusného hotela: 
dovolenka snov vo vlastnom!  
 
Komplex Residences Jesolo v Taliansku je popri Residences 
edel:weiss v stredisku Katschberg, Rakúsko, a Residences 
Senia v Punta Skala/Zadar, Chorvátsko, už tretím apartmá-
novým projektom skupiny Falkensteiner.  
 
Kvalitne vybavené apartmány sú prepojené s existujúcimi 
hotelmi Falkensteiner, aby majitelia apartmánov mohli poho-
dlne využívať hotelové vybavenie, ako sú wellness priestory, 
fitnescentrum, reštaurácia a pod. Luxus a životný štýl v 
stredomorskej atmosfére – priamo pri mori, v obklopení 
úchvatnou prírodou.  
 
Žiť tam, kam iní chodia za oddychom – váš domov na 
dovolenke.

PREMIUM LIVING BY FALKENSTEINER®

KONTAKT:

Falkensteiner Hotels & Residences  
FMTG Development GmbH 
+43 1 605 40 24, sales@fmtg.com 
www.premiumliving.com

Residences Senia

druhý domov pri 

   Stredozemnom mori

PRÍĎTE, VYBAĽTE SA A CÍTITE 
SA DOBRE: 



T: +43 (1) 361 3163 0

F: +43 (1) 361 3163 30

E: office@ra-hoellwarth.at
W: https://ra-hoellwarth.at

Garnisongasse 11
1090 Wien

Ked ide o Vaše Práva
Stratégia
Príprava
Následok



      KEĎ IDE O VAŠE PRÁVO 
 

T: +43 (1) 361 3163 0 

F:  +43 (1) 361 3163 30 

E:  office@ra-hoellwarth.at 

W:  https://ra-hoellwarth.at 

 

 

 

 

Nákup nehnuteľností v Rakúsku (časť I) 
 

 

V tomto čísle vás informujeme o kúpe nehnuteľnosti v Rakúsku (časť I). V nasledujúcom čísle nájdete 
zaujímavé informácie o predaji nehnuteľností v Rakúsku (časť II). 
 

Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku je pre mnohých ľudí výzvou. Bez správneho právneho poradenstva sa 
môže urobiť veľa chýb, ktoré môžu mať neskôr fatálne následky. Nižšie je uvedený krátky pohľad na 
rakúske právo v oblasti nehnuteľností a na to, čo musíte pri kúpe nehnuteľnosti vziať do úvahy. 
 

Predovšetkým v závislosti od spolkového kraju existujú rôzne prisťahovalecké zákony pre cudzincov, 
tieto sa však vzťahujú iba na štátnych príslušníkov tretích krajín, pretože s občanmi EÚ sa musí v 
rámci slobôd európskeho vnútorného trhu vždy zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi. 
Obmedzenia týkajúce sa kúpy dovolenkových domov a sekundárnych bydlísk sa však vzťahujú aj na 
obyvateľov a občanov EÚ. O tom, či a kde sekundárne bydliská možno vôbec získať alebo postaviť, 
rozhoduje príslušná vláda nariadením. Preto je vhodné vopred zistiť podmienky, za ktorých je 
nadobudnutie nehnuteľností povolené. Splnenie príslušných základných predpisov je nevyhnutnou 
podmienkou zápisu do katastra nehnuteľností, a tým aj samotného nadobudnutia pozemkov. 
 

Rovnako ako pri každej právnej transakcii je nevyhnutná existencia takzvaného „titulu“, že pre platné 
nadobudnutie majetku je potrebné uzatvorenie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dohody o výmene 
atď. V tejto zmluve musia byť uvedené podstatné časti zmluvy, kupujúci a predávajúci, predmet 
nákupu a kúpna cena, ako aj všetky súvisiace ustanovenia. Nie vždy je potrebné uzavrieť písomnú 
zmluvu, vyžaduje si to však písomnú formu zmluvy, len čo sa má zapísať nehnuteľnosť do katastra 
nehnuteľností (čo sa tiež odporúča) a ďalej musia byť potvrdené podpisy v kúpnej zmluve. Aby sa 

zabezpečilo, že kupujúci je skutočne zapísaný v katastri nehnuteľností a že predávajúci dostane svoje 
peniaze, odporúča sa, aby kúpa nehnuteľnosti bola vykonaná prostredníctvom právnika, ktorý 
vystupuje ako splnomocnenec. 

 

Okrem kúpnej ceny nehnuteľnosti sa musia zaplatiť aj poplatky a dane. Po prvé, daň z nákupu 
pozemkov vo výške 3,5% a registračný poplatok vo výške 1,1% z kúpnej ceny, ktorá sa má zaplatiť 
príslušnému daňovému úradu pri kúpe pozemku, okrem toho zahŕňajú aj poplatky za právne a 
notárske účely. 
 

Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL, ak máte otázky týkajúce sa práva obchodných spoločností, môžete 
sa obrátiť aj na Ingrid LAUDON 

 

 

 

 

 

 


