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 Čo sa skrýva pod názvom HotReality – http://www.hot-reality.sk ? 

Pod týmto názvom sa skrýva najrýchlejšie sa rozrastajúca realitná kancelária v Prešovkom kraji.  Naša 
realitná kancelária funguje od roku 09.12.2008 a v našej databáze sme už mali viac ako 130 zariadení, 
v tejto chvíli sa v nej nachádza 95 zariadení. No však tento počet sa stále mení. 

Po úspešnom príchode a existencii v Prešovskom kraji, sme sa rozhodli venovať aj Košickému kraju.  
No však prioritou je Prešovský kraj.  

Naše služby, ktoré ponúkame našim klientom sa snažia zjednodušiť  jeho predaj či kúpu. Ponúkame 
komplexný balíček služieb, ktorý to dokáže.  

Pokiaľ sa chcete prekliknúť na niektorú z našich podsekcií, tak môžete hneď.  Pokiaľ máte záujem 
o chaty v Prešove, tak chaty Prešov( http://www.hot-reality.sk/presov/chaty ) sú tu pre Vás. Tak isto 
sú tu pre Vás pozemky Prešov(http://www.hot-reality.sk/presov/pozemky ), pokiaľ sa chystáte si 
niečo prenajať tak prenájom Prešov(http://www.hot-reality.sk/presov/prenajom ), ak kúpiť tak 
rodinné domy(http://www.hot-reality.sk/presov/rodinne-domy ). Taktiež je tu pre Vás, naša najviac 
žiadaná kategória byty Prešov(http://www.hot-reality.sk/presov/byty ).  

 Čo je predmetom našej činnosti? 

Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájom bytov, rodinných domov, kancelárskych a 
obchodných priestorov , vypracovanie kúpno-predajných, nájomných, darovacích a iných typov zmlúv 
v spolupráci s JUDr. Sylviou Bobkovou , vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností , 
sprostredkovanie právneho poradenstva , obstaranie podkladov z katastra nehnuteľností - listy 
vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, pozemnoknižné výpisy... , zabezpečenie vypracovania 
znaleckého posudku , zabezpečenie vypracovania geometrického plánu , vypracovanie preberacieho 
protokolu , prítomnosť pri fyzickom odovzdaní nehnuteľnosti, opísanie stavov meračov energií , 
vybavenie hypotekárnych a spotrebiteľských úverov , zabezpečenie poistenia nehnuteľností , všetky 
ostatné služby týkajúce sa realít podľa dohody. Viac v sekcii služby(http://www.hot-reality.sk/sluzby 
). 



Prečo by ste si mali vybrať práve nás? 

 

pretože u nás neplatíte za:  

 
- poplatky spojené s obstarávaním listov vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy z katastra 
nehnuteľností 

 - poplatky spojené s overovaním podpisov predávajúcich  

 
- poplatok za 2.000,-Sk (66 €) kolok pri podaní Návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností 

 - komplexný právno-poradenský servis  

 

pretože ak nám zveríte predaj alebo prenájom Vašej nehnuteľnosti ušetríme Váš čas 
keďže za vás vybavíme komplexný servis spojený s prevodom nehnuteľnosti. Sme tu pre 
vás od pondelka do nedele na t.č.0911512584, 0911612618 

  

 Tak neváhajte a navštívte našu webovú stránku(http://www.hot-reality.sk/contact ), alebo našu 
kanceláriu. Radi sa o Vás postaráme. 

Vaša HotReality 

 

 


