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D O T A Z N Í K 
Vyplneniu dotazníka venujte pozornosť. Prosíme, píšte čitateľne. Označené (*) vyplní správca 

  

Číslo osoby:* ..............................      Vlastník:                  ................................................................   

VS:*            ..............................      Adresa priestoru:   ................................................................ 

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

Priestor:  č. ..............................      Typ priestoru:      byt / nebytový priestor / garáž 
 

Korešpondenčná adresa  

Meno/názov adresáta:   

Ulica:   

Číslo domu:   

Mesto:   

PSČ:   

Kontaktné tel. číslo:   

Kontaktný e-mail:   

  Vlastník (1)  

Meno:   

Priezvisko:   

Titul:   

Rodné priezvisko:   

Dátum narodenia:   

E-mail:   

Telefónne číslo:   

   Vlastník (2) 

Meno:   

Priezvisko:   

Titul:   

Rodné priezvisko:   

Dátum narodenia:   

E-mail:   

Telefónne číslo:   

  



Dotazník vlastníka (v. 202103) 
                                                                                                                                                                                     Strana 2 z 2 
 

Číslo účtu / IBAN   SK_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

 

  

Počet bývajúcich osôb  počet osôb:                      k dátumu: 

  Prenájom bytu, NP, garáže  

Meno a priezvisko nájomcu   

E-mail nájomcu   

Telefonický kontakt nájomcu   
 

Prehlásenie 
     
     Týmto prehlasujem a potvrdzujem svojím podpisom že údaje uvedené v dotazníku sú pravdivé. 

     Zároveň prehlasujem, že v prípade akýchkoľvek zmien uvedených údajov tieto nahlásim najneskôr 
do 5-tich dní od dátumu zmeny písomnou formou. 

     Súhlas na  spracúvanie osobných údajov správcom bytového domu nie je v zmysle ust. § 78 ods. 2 zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v spojení s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov potrebný. Poskytnuté osobné údaje však budú spracúvané v súlade so zákonom o ochrane 
osobných údajov a iba na vymedzený účel, ktorým je správa bytového domu. 

 
Podpis – Vlastník 1 

 

Podpis – Vlastník 2 
 

                                               

Vyhlásenie o pristúpení k Zmluve o výkone správy 

1) Podpísaný ......................................, nar. ................ bytom: ........................................................................,  

2) Podpísaný ......................................, nar. ................ bytom: ........................................................................,  

vlastník bytu / garáže / NP č. ......., v dome súp. č. ............, na ulici..........................................., v 
...................., postavenom na parc. č.: ........................., kat. územie: ......................................, zapísanom 
na LV č. .............., vedenom Správou katastra ............, týmto pristupujem k Zmluve o výkone správy 
uzatvorenej medzi vlastníkmi vyššie uvedeného bytového domu a správcom  MPM SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ s.r.o., Bratislavská 612/18, 010 01  Žilina, IČO:45711810. 
 
Každý vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný uhrádzať pravidelné mesačné úhrady spojené s 
užívaním bytu do 20-teho dňa v mesiaci, mesačne vopred. V prípade omeškania s úhradou mesačnej 
zálohovej platby budú vlastníkovi účtované úroky z omeškania stanovené v zmysle Nariadenia vlády č. 
20/2013 Z.z. z dlžnej sumy. 
 
Povinnosťou vlastníka je najneskôr do 5 dní od zmeny oznámiť správcovi všetky skutočnosti, 
rozhodujúce pre určenie výšky úhrad za plnenia spojené s užívaním priestoru, predovšetkým zmeny 
počtu osôb bývajúcich v byte, predaj priestoru, a iné. Inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikne pri 
rozúčtovaní nákladov za plnenia spojené s užívaním bytov. Zmena platí od 1. dňa nasledujúceho mesiaca 
po jej nahlásení. 
 

V Žiline, dňa ..........................                                                ........................................................................... 
 Podpisy vlastníkov 
 

Za správcu prevzal: 

V Žiline, dňa:  


