
Podmienky používania 

Pred použitím internetovej stránky www.tvojmakler.sk si prečítajte nasledovné podmienky 
jej používania. Upozorňujeme, že obchodná  spoločnosť tvojmakler.sk, s.r.o., IČO: 50 
606 581, si vyhradzuje právo na všetky aktualizácie tejto internetovej stránky a podmienok 
jej používania, preto je vo vlastnom záujme používateľa oboznamovať sa s aktuálnymi 
informáciami a doplneniami. Používaním tejto internetovej stránky sa zaväzujete 
dodržiavať vždy aktuálne podmienky, ktoré sú pre používateľa záväzné. V prípade, ak by 
akákoľvek zmena v podmienkach bola pre používateľa neprijateľná, ukončite používanie  
internetovej stránky. 

Vitajte na internetovej stránke obchodnej spoločnosti tvojmakler.sk, s.r.o., IČO: 50 606 581, 
(www.tvojmakler.sk). Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť používateľom prístup k 
informáciám o zoznamoch nehnuteľností, realít a pozemkov na predaj alebo na prenájom. 
Okrem uvedeného táto internetová stránka ponúka aj informácie o rôznych témach týkajúcich 
sa nehnuteľností, ktoré vás môžu zaujímať a taktiež informácie o obchodnej spoločnosti 
tvojmakler.sk, s.r.o. Pre potreby bezpečnosti používateľov internetovej stránky 
www.tvojmakler.sk, sú definované tieto Podmienky používania. 

Vyhlásenie o autorských právach 

Všetky informácie, materiály, ich organizácia a dizajn, ktoré sú uverejnené na internetovej 
stránke www.tvojmakler.sk, podliehajú ochrane zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 
Informácie uverejnené na internetovej stránke sú použiteľné výhradne pre nekomerčné účely. 
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo 
iným spôsobom obchodne, či marketingovo využívať informácie, materiály, prípadne ich časti 
získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie 
alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach. Ak používateľ 
stránky šíri údaje v tlačenej forme, hoci aj pre osobné, nekomerčné účely, je nevyhnutné, aby 
predmetný materiál obsahoval upozornenie o autorských právach spoločnosti. Obchodná 
spoločnosť tvojmakler.sk, vystupujúca ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje rozhodovať 
o využívaní a šírení všetkých údajov uverejnených na internetovej stránke spoločnosti. Každé 
porušenie autorských práv bude riešené podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 

1) Obchodná spoločnosť tvojmakler.sk, s.r.o., používa ochrannú známku 
tvojmakler.sk®. Ochranná známka nesmie byť použitá bez písomného súhlasu 
spoločnosti. Značky, logá a iné údaje označené ochrannou známkou sú takisto 
chránené príslušnými národnými i medzinárodnými právnymi predpismi a dohodami.  

2) Za odkazy použité na internetovej stránke nenesie spoločnosť tvojmakler.sk, s.r.o. 
žiadnu zodpovednosť. Ak prostredníctvom odkazu používateľ otvorí inú prepojenú 



internetovú stránku, ktorá bude vyžadovať osobné údaje, zodpovednosť za všetky 
poskytnuté údaje nesie používateľ, podľa podmienok danej internetovej stránky.  

3) Uverejnené materiály na internetovej stránke spoločnosti sú poskytované bez záruk 
akéhokoľvek druhu. Spoločnosť vykoná okamžité zmeny v rámci poskytnutia čo 
najaktuálnejších údajov o nehnuteľnostiach (stav nehnuteľnosti, cena a pod.). 
Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by vznikla používateľovi 
v súvislosti s uvedenými zmenami. Z uverejnených údajov nevyplývajú žiadne nároky 
na záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, odporúčania na konkrétny spôsob a účel 
použitia či neporušenia autorských práv a práv duševného vlastníctva. 

4) Všetky použité aplikácie sú v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 
5) Pokiaľ na niektoré časti internetovej stránky možno umiestňovať diskusné príspevky 

a osobné názory používateľov, vyhradzuje si spoločnosť tvojmakler.sk, s.r.o. právo 
kontrolovať tieto texty a nenesie za ich obsah ani gramatickú správnosť žiadnu 
zodpovednosť. V prípade, ak odporujú dobrým mravom alebo ich obsah by bol v 
rozpore s ochranou súkromia, autorskými právami alebo by obsahovali informácie 
urážajúce národné či náboženské cítenie, budú tieto príspevky odstránené. 

6) Spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonanie zmien internetovej stránky, kedykoľvek 
to bude považovať za potrebné.


