
D O H O D A 
o prevode členských práv a povinností k členskému číslu ........ 

 uzatvorená podľa §-u 230 Obchodného zákonníka 

 
medzi 

 

I. 

Prevádzajúci: 

Meno a priezvisko ................................................................ dátum narodenia ........................ 

 

rodinný stav ................... bytom .............................................................................................. 

 

Manžel(ka) .......................................................................... dátum narodenia ......................... 

 

bytom ...................................................................................................................................... 

 

Nadobúdajúci: 

Meno a priezvisko ................................................................ dátum narodenia ........................ 

 

rodinný stav ................... bytom .............................................................................................. 

 

Manžel(ka) .......................................................................... dátum narodenia ......................... 

 

bytom ...................................................................................................................................... 

 

II. 

 

         Prevádzajúci touto dohodou prevádza(jú) svoje členské práva a povinnosti v 

Stavebnom 

bytovom družstve Liptovský Mikuláš  spojené s správom nájmu: 

 

..... -izbového bytu č. .... na Ul. ................................................................................................... 

na nadobúdateľov. 

 

III. 

 

        Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 "Stav členských práv a 

povinností". 

 

 

IV. 

 

         Prevod členských práv a povinností je dvojstranným právnym úkonom, ktorým sú 

pre- 

vádzané členské práva a povinnosti z prevádzajúceho(ich) na nadobúdateľa(ov). 

 

         Nadobúdateľ(ia)  pokračuje(ú) v  členstve  prevádzajúceho(ich)  a  preberá(jú)  

členstvo 

v  Stavebnom bytovom  družstve  Liptovský  Mikuláš  so všetkými  právami  a  

povinnosťami v rovnakom rozsahu, v akom ich mal(i) jeho(ich) právny(i) predchodca(ovia). 
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IV. 

 

         Členské  práva  a  povinnosti  spojené  s  členstvom  prechádzajú  na   

nadobúdateľa(ov) 

vo vzťahu k  družstvu  predložením dohody o prevode členských práv a povinností 

Stavebné- 

mu bytovému družstvu Liptovský Mikuláš alebo neskorším dňom uvedeným v tejto dohode. 

 

V. 

 

         Zánikom členstva v dôsledku prevodu členských práv a povinností  nevzniká 

doterajšie- 

mu členovi voči družstvu nárok na vyrovnací podiel. 

 

         Vzájomné nároky si účastníci tejto dohody vyporiadajú medzi sebou. 

 

VI. 

 

         Prevod členských  práv a povinností  nemôže  realizovať člen družstva, ktorému 

zaniklo 

právo nájmu  bytu alebo bol vylúčený z členstva Predstavenstvom Stavebného bytového 

druž- 

stva Liptovský Mikuláš. 

 

VII. 

 

         Prevod členských práv a povinností sa uskustočňuje ku dňu .........................  

 

VIII. 

 

         Účastníci  tejto dohody  prehlasujú,  že ju uzavreli dobrovoľne, vážne a slobodne, 

pri jej 

uzavieraní a podpisovaní nekonali pod nátlakom, ani v tiesni. 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa ................................. 

 

 

  

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

              podpis prevádzajúceho           podpis nadobúdajúceho 

 

       

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

      podpis manžela(ky)prevádzajúceho       podpis manžela(ky) nadobúdajúceho 

 

Podpisy prevádzajúcich a nadobúdajúcich musia byť úradne overené! 
 



      Príloha č. 1 

      k dohode o prevode čl. práv a povinností k čl. č. ...... 

 

STAV ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 

 

1. Členstvo a nájom bytu 

Meno a priezvisko .................................................................................................. dátum na r. ........................ 

  

manžel(ka) ............................................................................................................. dátum nar. ........................ 

spoločné členstvo manželov - individuálne členstvo spojené s právom nájmu 

  

...-izb. bytu č. ..... na Ul. ...................................................................... ......... v ............................................... 

 

        

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

              dátum a podpis pracovníka SBD 

 

2. Zálohové platby 

 Prevádzajúci ................................................................................. hradí zálohové platby do ........................... 

  

Nadobúdajúci ............................................................................... hradí zálohové platby od ....... .................... 

 

nedoplatok - preplatok vyporiadaný dňa ............................ 

        

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

               dátum a podpis pracovníka SBD 

 

 Vyučtovanie služieb poskytovaných s nájmom bytu za r. .......... vyporiadať s ............................................. 

 

       

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

           podpisy prevádzajúceho a nadobúdajúceho 

3. Neuhradené pohľadávky – faktúry 

 

Pohľadávka vo výške ....................... uhradená dňa 

        

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

              dátum a podpis pracovníka SBD 

4. Súdne vymáhanie pohľadávok 

 

Pohľadávka vo výške ....................... uhradená dňa 

        

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

             dátum a podpis pracovníka SBD 

5. Správny poplatok 

 schválený Zhromaždením delegátov SBD L. Mikuláš dňa 26. 4. 1998 

 

 vo výške ........ EUR uhradený dňa ............................. 

        

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

 

                 dátum a podpis pracovníka SBD 

6. Stav vodomeru 

 TÚV - číslo vodomeru ..................... stav ....................m3 

 

 SV    - číslo vodomeru ..................... stav ....................m3 

 

      

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

      podpis prevádzajúceho           podpis nadobúdajúceho 



POKYNY K UZAVRETIU DOHODY 

O PREVODE ČL. PRÁV A POVINNOSTÍ 

 

 

1. Podpisy prevádzajúcich a nadobúdajúcich na dohode o prevode členských  

 práv a povinností úradne overiť - notár alebo matrika 

 

2. Stav členských práv a povinností (príloha č. 1 k dohode) potvrdiť na prísluš- 

 ných úsekoch SBD: 

 - bod 1, 4 - úsek predsedu 1. poschodie 

 - bod 2, 3, 5 - ekonomický úsek 2. poschodie 

  

3. Poplatok za prevod členských práv a povinností bol schválený Zhromaždením  

 delegátov SBD L. Mikuláš dňa 26. 4. 1997 vo výške: 

 - 10,- EUR - prevádzajúci a nadobúdajúci v priamom príbuzenskom vzťahu,  

t.j. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, manželia, 

svokor, svokra, zať, nevesta - doložiť doklad o príbuzenskom 

zťahu 

 - 265,- EUR - ostatní 

 

4. Kompletne vyplnené doklady odovzdať v podateľni SBD. 

 

Stránkové dni: pondelok     7.00 - 11.00 11.45 - 15.00 h 

  streda 7.00 - 11.00 11.45 - 16.00 h 

  piatok 7.00 - 11.00  - 

 

Pokladničné hodiny:  pondelok   7.00 - 10.30 12.00 - 14.30 h 

  streda 7.00 - 10.30 12.00 - 15.30 h 

  piatok 7.00 - 10.30  - 

 

Telefón: 5523780   Mobil: 0910 959 227 
 


