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ODOVZDÁVAJÚCI A PREBERAJÚCI PROTOKOL O ZMENE VLASTNÍKA 

 

Požadovaný dátum zmeny (vždy prvý deň v mesiaci) pre merané plnenia a služby: ________ 

 

INFORMÁCIE O BYTE:               

Dom, adresa:______________________________________________Číslo bytu:_________ 

 

Odpočty meračov k: _________________________ 

 Číslo meradla Stav Poznámka 
Studená voda:                                m³  
Teplá úžitková voda:                                m³  
Teplo - merač kúrenia:              kWh/GJ  
Elektrina - merač EN                            kWh  
Plyn:                       m³/kWh  
    
 

Iné k odovzdaniu: ___________________________________________________________ 

 

ODOVZDÁVAJÚCI:    

Meno, priezvisko a titul doterajšieho vlastníka: ____________________________________ 

Telefón: _____________________________ E-mail:________________________________ 

Osobomesiace: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
            

 
Nová korešpondenčná adresa: 

Ulica: _____________________________________________________ Číslo: __________ 

Mesto: ____________________________________________________  PSČ: ___________ 

Číslo účtu: ____________________________ na zaslanie príp. preplatku z roč. vyúčtovania. 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a zaväzujem sa na mnou 
uvedenej korešpondenčnej adrese prevziať správcom domu zaslané ročné vyúčtovanie 
nákladov spojených s užívaním bytu. Zaväzujem sa uhradiť prípadný nedoplatok z ročného 
vyúčtovania na účet bytového domu uvedený na tlačive ročného vyučtovania. 
 

 

_______________________________________ 

             podpis doterajšieho vlastníka 
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PREBERAJÚCI:  

Meno, priezvisko a titul nového vlastníka: ________________________________________ 

Telefón: ____________________________   E-mail:________________________________ 

 

Prílohy: 

       List vlastníctva (nie výpis z internetu)  

       Rozhodnutie príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, o povolení vkladu 

 

 

Počet osôb v domácnosti nového vlastníka: _________________ 

Povinnosť platiť preddavky v zmysle Predpisu mesačných záloh od*: ________________ 

 

 

V ______________________ dňa______________         ____________________________ 

                                                                                                     podpis nového vlastníka 

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE VLASTNÍKOV: 
 
*Svojim podpisom vyhlasujeme, že sme si vedomí skutočnosti, že povinnosť platiť 
mesačné preddavky v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení nastáva pre nového vlastníka prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po dátume právoplatného povolenia vkladu príslušným Okresným úradom, 
katastrálnym odborom (dátum povolenia vkladu vyplýva z predloženého Listu 
vlastníctva/Rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru*), že k tomuto 
dátumu je povinnosťou doterajšieho vlastníka uhradiť namerané plnenia a služby a že 
k tomuto dátumu bude spracované ročné vyúčtovanie nákladov za plnenia spojené s 
užívaním bytu pre nového aj doterajšieho vlastníka bytu.  Finančné vyrovnanie 
prípadných rozdielov si medzi sebou dohodnú a vysporiadajú vlastníci, správca za ne 
nezodpovedá a ani ich nezohľadňuje! 
 

 

_________________________________              ________________________________ 

            podpis doterajšieho vlastníka                                  podpis nového vlastníka 

 

 

 

 

 

 


