
Okresné správcovské bytové družstvo, Stavbárov 6, Prievidza 

D O H O D A  
o prevode členských práv a povinností v zmysle Stanov OSBD Prievidza 

medzi:  
 

I. 

Prevodcom:   ..................................................   dat nar. ........................ rod. ........................ 

rodné číslo: ..................................bytom ..................................................................................     

a manželom/kou/  ............................................   dat.nar.  ........................................................ 

rodné číslo: .............................................   rodená/ý ................................................................ 

a 

Nadobúdateľom: ...............................................   dat nar. ........................ rod. ........................ 

rodné číslo: ..................................bytom ..................................................................................     

zamestnávateľ: .............................................................................. 

a manželom/kou/  ............................................   dat.nar.  ........................................................ 

rodné číslo: .............................................   rodená/ý ................................................................ 

zamestnávateľ: ............................................................................... 

 

II. 

Prevodca, ako nájomca  ..................................... izb. bytu číslo: .............. vch. ...................... 

na ul.: .......................................................................v .............................................. prevádza 

členské práva a povinnosti spojených s nájmom družstevného bytu v OSBD Prievidza, ako i 

samotné členstvo na nadobúdateľa, s ktorým budú bývať v byte nasledovné osoby: 

.................................................................................................................................................. 

nová adresa prevodcu ............................................................................................................. 

 

III. 

Vzťah k prevodcovi podľa Stanov OSBD: 

.................................................................................................................................................. 

overený pracovníkom OSBD Prievidza. 

 

IV. 

Výška zostatk. hodnoty čl.podielu ku dňu ............................. činí ......................................  € 

ZČV                                                                                         činí                                4,00 € 

Na uvedenom byte  je - nie je - vykázaný nedoplatok 

- na nájomnom .................................................................... 

- na faktúrach, PS .................................................................... 

- manip.poplatok ....................................................................



V. 
 

Prevodca a nadobúdateľ prehlasujú, že zostatkovú hodnotu čl.podiel si vysporiadajú: 
 

- vzájomne medzi sebou 
VI. 

 

V  zmysle  prevodu  členských  práv  a  povinností  preberá  nadobúdateľ  na   seba   všetky 
záväzky  a pohľadávky prevodcu voči OSBD v plnom rozsahu. 
 

VII. 
 

Prevod členských práv a povinností je dvojstranným úkonom, ktorým sú v zmysle 
Obchodného zákonníka prevádzané členské práva a povinnosti z prevodcu na 
nadobúdateľa. Nadobúdateľ vyhlasuje, že mu je stav preberaného bytu dobre známy, a že 
byt preberá v takom technickom stave, v akom sa nachádza. Zároveň sa zaväzuje, že 
nebude od vlastníka bytu požadovať úhradu za opravu predmetného bytu 
 

Nadobúdateľ  preberá členstvo v družstve so všetkými právami a povinnosťami v rovnakom 
rozsahu, v akom ich mal jeho právny predchodca. 
 

VIII. 
 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom pozorne prečítali, že bola 
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle a s jej obsahom súhlasia. Autentičnosť tejto 
dohody potvrdzujú svojím podpisom. 
 

IX. 
 

Účastníci dohody prehlasujú, že boli oboznámení so spracúvaním ich osobných údajov 
v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
Osobné údaje sú získavané a spracúvané na základe a v rozsahu zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.   
 

X. 
 

Táto  dohoda nadobúda účinnosť dňom  podpisu  oboch  strán.  Účastníci  dohody 
podpísaní  pred zástupcom OSBD v Prievidzi alebo pred orgánom oprávneným overovať 
podpisy. 
 
 

V Prievidzi, dňa  .................................... 

 

Prevodca OPč.: ........................................     ...................................................................... 
  

a manžel/ka/ OPč.: ........................................     ...................................................................... 

    
Nadobúdateľ OPč.: ........................................     ...................................................................... 
  

a manžel/ka/ OPč.: ........................................     ...................................................................... 
  

 

V Prievidzi, dňa ........................................ overil: 


