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

Oznámení o změně vlastníka bytu
ve správě SBD
Původní vlastník:
Příjmení, jméno:........................................................ rodné číslo: ...............................
Číslo bytu: .................................... velikost bytu: ....................... podlaží: ..................
Adresa bytu: ................................................................................ člen. číslo: …………
Nová adresa původního vlastníka:
……..…………………………………………………………..

Tel. ………………...

…………………………………………………………………

E-mail: ………….…

Nový vlastník:
Příjmení, jméno: ....................................................... rodné číslo.......................................
Manžel (manželka):
Příjmení, jméno: ....................................................... rodné číslo: ....................................
Člen. číslo: ………… Telefon: ……………….. E-mail: ……………..…….@...............
1. Ke změně vlastnického práva došlo provedením vkladu v katastru nemovitostí
sp. zn. V-……..…/……..…-609 , vklad proveden dne …………..……
2. Původní vlastník seznámil nového vlastníka s právy a povinnostmi vůči správci domu,
kterým je Stavební bytové družstvo Moravská Třebová.
3. Nový vlastník prohlašuje, že bude byt řádně užívat k bydlení, dodržovat pořádek,
stanovený úklid a zásady společného soužití v domě. Zavazuje se od data převzetí bytu platit
předepsané úhrady a zálohy na služby, a to do 20. dne příslušného měsíce.
4. Nový vlastník prohlašuje, že se informoval v kanceláři SBD, zda jsou u výše uvedeného
bytu vyrovnány všechny nedoplatky (nájem, vyúčtování záloh na služby za min. období). V
opačném případě nedoplatky i přeplatky přecházejí na nového vlastníka.
5. Vyúčtování záloh za stávající kalendářní rok přechází automaticky na nového vlastníka,
což tímto bere na vědomí a stvrzuje svým podpisem. V jiném případě uvést podmínky
v bodě 8 a doložit protokolem odečtu všech měřidel v bytě (TE, TUV, SV).
6. Nový vlastník uhradí první předepsanou úhradu a zálohy na služby v měsíci: .......................
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-

7. Členství v SBD - vyplní pouze původní vlastník, který je členem SBD
Příjmení, jméno: .................................................. členské číslo: ..........................
žádá: a) o převod družstevního podílu na nového vlastníka
b) o ukončení členství v SBD a vrácení zákl. členského vkladu
(nehodící škrtněte)
8. Mimořádná ujednání:

Podpisy: původní vlastník: ....................................... nový vlastník: .......................................
Podepsaní tímto prohlašují, že všechny údaje uvedené v oznámení jsou pravdivé.

Datum:

Obdrží: původní vlastník, nový vlastník a SBD

Poznámky SBD:
Projednáno dne:

Usnesení č.:

Oprava v evidenci provedena dne:
Poplatek ve výši: ................. uhrazen dne : ................... doklad č.: .............

