
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Návratka 
pre doplnenie údajov potrebných na prevod vlastníctva družstevného bytu                 

z vlastníctva Bytového družstva, Snina na nadobúdate-ľa / ľov 
 

Údaje týkajúce sa nadobúdate-ľa /ľov vlastníctva družstevného bytu je potrebné vyplniť a vyplnenú návratku 
obratom doručiť na BD Snina!!!  
U spoločných členov družstva (manželov), spoločných nájomcov družstevného bytu  je potrebné vyplniť údaje 
za oboch manželov. 
 

(Následovné vyplňte čitateľne)  
1. nadobúdateľ:  

       - priezvisko, meno, titul                              ..................................................................... 

       - rodné priezvisko                                       ..................................................................... 

       - dátum narodenia                                       ..................................................................... 

       - rodné číslo                                                ..................................................................... 

       - adresa trvalého pobytu                             ..................................................................... 

       - štátne občianstvo                                      ..................................................................... 

       - tel. kontakt        ..................................................................... 

       - mailová adresa                                         ..................................................................... 

Svojim podpisom udeľujem súhlas k spracovaniu uvedených osobných údajov pre účely prevodu vlastníctva bytu 
podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
 

                                                                                                                         ............................................. 
                                                                                                                                                         podpis 

2. nadobúdateľ: 

      - priezvisko, meno, titul                              ...................................................................... 

      - rodné priezvisko                                       ..................................................................... 

      - dátum narodenia                                       ..................................................................... 

      - rodné číslo                                                ..................................................................... 

      - adresa trvalého pobytu                             ..................................................................... 

      - štátne občianstvo                                      ..................................................................... 

       - tel. kontakt        ..................................................................... 

       - mailová adresa                                         ..................................................................... 

           Svojim podpisom udeľujem súhlas k spracovaniu uvedených osobných údajov pre účely prevodu vlastníctva bytu 
podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
 

                                                                                                                           ............................................. 
                                                                                                                                                         podpis 
 Poznámka: 

BD Snina zrealizuje prevod vlastníctva družstevného bytu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov – 
spoločných členov družstva a spoločných nájomcov  družstevného bytu. 

 U spoločných nájomcov družstevného bytu, kde uzatvorením manželstva spoločné členstvo manželov v družstve 
nevzniklo, prevod vlastníctva družstevného bytu sa zrealizuje na toho z manželov, ktorý je členom družstva.  

BD Snina zrealizuje prevod vlastníctva družstevného bytu do podielového vlastníctva manželov, a to v prípade ak 
za trvania manželstva došlo k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. O vzniku tejto skutočnosti je potrebné 
doložiť doklady potvrdzujúce zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva majetku. 


