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01 REZERVAČNÝ FORMULÁR 

Začnite proces kúpy nehnuteľnosti cez firmu OPISAS tak, že vyplníte nižšie uvedený rezervačný

formulár. Vyplňte všetky detaily kupujúceho, a v spodnej časti formulára označte, že súhlasíte s

podmienkami zmluvy. K vyplnenému formuláru je potrebné priložiť potvrdenie o úhrade

administratívneho poplatku. Tento poplatok zahŕňa návrh zmluvy, registráciu nehnuteľnosti,

pomernú časť dane a náklady spojené s uzatvorením zmluvy. Počítajte s ďalšími nákladmi, ak si

chcete založiť aj americkú spoločnosť LLC (s.r.o.) (vrátane sídla firmy, poštovej adresy a

identifikačného čísla zamestnávateľa EIN).



www.opisas.com

02 KÚPNA ZMLUVA 

Vašu rezerváciu potvrdíte tým, že zaplatíte zálohu. Následne nám musíte doručiť kópiu pasu a

vyplnenú dohodu o rezervácii, na základe ktorých bude vypracovaná štandardná floridská kúpna

zmluva. Tento vyše desaťstranový dokument bude obsahovať všetky detaily kupujúceho aj

predávajúceho, detaily o nehnuteľnosti, plán platieb, dátum uzatvorenia zmluvy a ďalšie

informácie súvisiace s podmienkami predaja nehnuteľnosti. Zmluva sa po jej podpise kupujúcim

a predávajúcim pošle stanovenej spoločnosti na skúmanie vlastníckeho práva, ktorá vykoná

potrebné kroky a pripraví zmluvnú dokumentáciu.
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03 ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA 

Hneď ako je transakcia pripravená, kupujúci a predávajúci dostanú záverečný výkaz od

spoločnosti na skúmanie vlastníckeho práva/sprostredkovateľa zúčtovania, ktorého stanovil

predávajúci. Štandardný výkaz o vysporiadaní, známy aj ako výkaz amerického ministerstva

výstavby a rozvoja bývania (U.S Department of Housing and Urban Development HUD) bude

obsahovať všetky sumy súvisiace s kúpou nehnuteľnosti, vrátane daní, pomerného nájomného,

nákladov spojených s uzatvorením zmluvy, nákladov na poistenie vlastníckych nárokov, a

ďalších.
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NÁKLADY SPOJENÉ S UZATVORENÍM ZMLUVY 

Náklady na uzatvorenie zmluvy a následne zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa môžu líšiť v

závislosti od honorára právnika spoločnosti na skúmanie vlastníckeho práva, ktorá uzatvorenie

zmluvy sprostredkovala.
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05 LIST VLASTNÍCTVA? 

Kupujúci do štyroch týždňov od uzatvorenia zmluvy dostane poštou originál listu vlastníctva s

poistnou zmluvou v prílohe, obe vydané spoločnosťou na skúmanie vlastníckeho práva. Tieto

doklady potvrdzujú, že bola nehnuteľnosť právne prepísaná na meno nového majiteľa. List

vlastníctva je k dispozícii v elektronickom formáte v regionálnom verejnom archíve a zvyčajne

ho je možné nahliadnuť do 7 dní od zaplatenia. Na požiadanie je možné kupujúcemu e-mailom

zaslať jeden exemplár v elektronickej podobe.
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06
SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

PREHLÁSENIE MAJITEĽA

Ako nový majiteľ nehnuteľností budete od našej správy nehnuteľností dostávať každý mesiac

detailný rozpis všetkých príjmov a výdavkov spojených s vašim majetkom. Nižšie nájdete vzor

správy majetku vyjadrujúci príjmy a náklady.
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DISCLAIMER. To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume

any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description

contained herein. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability,

personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.

COPYRIGHT © OPISAS ALL RIGHTS RESERVED


