
Stavebné bytové družstvo občanov,  Dibrovova 240,    Stará Turá 
 

 

                          Cenník poplatkov za úkony družstva 

 
Na úhradu nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu a 

v záujme vlastníkov a nájomníkov,  za výkon jednorázových činností 

nad rámec bežnej správy. 
 

1.   Vystavenie vyhlásenia správcu pri prevode  

           (predaji) bytu o tom, že prevádzajúci (pre- 

           dávajúci) nemá nedoplatky :                           8,--   EUR 

 

2.   Vydanie potvrdenia o veku stavby :                 6,--   EUR 

 

3.   Vydanie potvrdenia o výške poistného :          6,--   EUR 

 

4.   Vyhľadanie, kopírovanie a tlač dokumentov  

           1 x A4  :                                                            1,--   EUR 

 

5.   Kopírovanie dokumentov 1 x A 4  :                  0,20  EUR 

 

6.   Vyhotovenie opisu dokladov týkajúceho sa bytu :    2,--   EUR 
 

7.   Súhlas so stavebnými úpravami :                                     5,--   EUR  

        

               

          Pri prevodoch medzi osobami v príbuzenskom   

          pomere sú poplatky : 

 

 

8.     Prevod členských práv a povinností :              7,--   EUR 

 

9.     Prenechanie bytu alebo časti bytu na užívanie :     7,--   EUR 

  

    10.    Výmena bytu :                         35,--   EUR 

 

   11.    Prevod členských práv a povinností vrátane bytu:  35,--   EUR 
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           Pri prevodoch u ostatných osôb sú poplatky : 

 

   12.    Prevod členských práv a povinností :             20,--   EUR 
 

   13.    Prenechanie bytu alebo časti bytu na užívanie:    70,--   EUR  
 

   14.    Výmena bytu :         70,--   EUR 
 

   15.    Prevod členských práv a povinností vrátane bytu : 135,--  EUR 

   

     Úhrady sa realizujú vopred pred prevedením úkonu  

     do pokladne SBDO.  
                                      

         Náklady hradené z fondu opráv a údržby domu. 

        
1.  Za prípravné práce k čerpaniu úverov pri následnom  

         neodsúhlasení na schôdzi vlastníkov :           40,-- EUR 

 

2.  Za prípravné práce k čerpaniu úveru pri odsúhlasení 

         schôdzou vlastníkov :             20,--  EUR 

 

3.   Za spravovanie úveru :       1,-EUR/mes. 

 

4.   Za spravovanie zmluvy o stavebnom sporení  

         vinkulovanom v prospech FO domu  :    2,-EUR/ročne 

 

5.   Poplatok za práce spojené s vybavovaním štátnej 

        dotácie :               20,--  EUR 

 

     Úhrady sa realizujú preúčtovaním z FO v prospech správcu. 

 

       Cenník nadobúda platnosť od  9. 6. 2010 
 

       Ceny sú uvádzané aj  s DPH. 
 
Vypracovala :      Anna Martáková                       Schválil:   František Masaryk 

                              vedúca EÚ                                           predseda predstavenstva 

 


