Stavební bytové družstvo Moravská Třebová, Svitavská 1189/23
Došlo dne: …...................................
Poř.číslo SBD: ….............................

Oznámení převodu družstevního podílu - garáž
Předávající člen družstva:
Příjmení, jméno ….................................................................................................................
rodné číslo: ….......................................................... členské číslo: …................................
manžel / manželka

**)

Příjmení, jméno: …..................................................................... rod.č: ….........................
Oznamuji tímto, že jsem v souladu s čl. 20 Stanov SBD Moravská Třebová, uzavřel dohodu o
převodu svého družstevního podílu v SBD (kterou níže uvádím) a s tím spojené právo k užívání
nebytového prostoru (garáže):

Číslo garáže: …............................................

velikost: …................

Adresa: …………………………………………………………………......................

Družstevní podíl převádím na člena družstva:
Příjmení, jméno: …...............................................................................................................
rodné číslo: ….......................................................... členské číslo: …................................
(vyplní SBD)

stav: …...................... bydliště: ….......................................................................
manžel / manželka

**)

Příjmení, jméno: …..................................................................... rod.č: ….........................

Dohoda o převodu družstevního podílu - garáž
1. Člen-členka, společní členové *) SBD Moravská Třebová – dále „převodce“
…............................................................................................................................................
a přebírající, jeho manželka / manžel **) – dále „nabyvatel“
…............................................................................................................................................
uzavřeli v souladu s čl. 20 Stanov SBD tuto dohodu o převodu družstevního podílu v SBD
Moravská Třebová. Převodce převádí na nabyvatele družstevní podíl spojený s právem užívat
uvedený nebytový prostor (garáž) a jeho převzetí do užívání od …..........................
Výše uvedený nebytový prostor je ve vlastnictví SBD Moravská Třebová. Převodci tímto zaniká
členství v družstvu.
2. Převodce prohlašuje, že nemá vůči nabyvateli ani SBD žádné finanční a jiné nároky.
3. Převodce seznámil nabyvatele s právy a povinnostmi člena ve vztahu k uvedenému objektu.
Záležitosti poplatků souvisejících s užíváním garáže vůči samosprávě a způsob užívání budou
řešeny ve spolupráci nabyvatele se samosprávou a jsou přílohou převodu družstevního podílu.
4. Nabyvatel prohlašuje, že bude garáž užívat k účelu, ke kterému byla určena, dodržovat Stanovy
SBD, zejména pořádek, zásady společného soužití v domě a povinnosti člena vůči ostatním
uživatelům.
5. Převodce i nabyvatel společně prohlašují, že garáž byla předána a převzata v řádném stavu a
bez závad. Opotřebení odpovídá době užívání.
6. Nabyvatel prohlašuje, že se informoval u předsedy samosprávy a v kanceláři SBD o způsobu
užívání garáže a byl seznámen se stavem pohledávek samosprávy vůči převodci.
7. Mimořádná ujednání:

Podpisy:
převodce …............................................ *) manželka (manžel) …...............................................
nabyvatel ….......................................... **) manželka (manžel) …...............................................
*) Družstevní podíl je součástí společného jmění manželů a převodci tímto zaniká společné
členství manželů v družstvu.
**) Družstevní podíl se stává součástí společného jmění manželů a nabyvateli tímto vzniká
společné členství manželů v družstvu.
Převodce i nabyvatel si oznámení i smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují,
že všechny údaje, uvedené v oznámení i ve smlouvě jsou pravdivé.
Místo pro ověření podpisů:

Datum:

Obdrží: převodce, nabyvatel a SBD

Poznámky SBD:

Projednáno představenstvem SBD dne:

Usnesení č.: ….....................................

Oprava v členské evidenci provedena dne:
Správní poplatek ve výši: …............................. uhrazen dne: …....................... doklad č.: …..........

