
DOHODA  O  PREVODE  ČLENSKÝCH  PRÁV  A POVINNOSTI 
uzavretá v zmysle čl. 12 Stanov BD Humenné a § 230 Obchodného zákonníka 

 

 

m e d z i  

 

 

Čl. 1 

 

 

Prevodcom I.: 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

občianstvo: ................... narodený(á) .................................. číslo OP: ........................................ 

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

člen (názov družstva): .................................................................................................................. 

 

Prevodcom II.: 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

občianstvo: ................. narodený(á) .................................. číslo OP: .......................................... 

bytom: .......................................................................................................................................... 

člen (názov družstva): .................................................................................................................. 

 

 

 

 

a 

 

Nadobúdateľ I.: 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

občianstvo: ................... narodený(á) ................................ číslo OP: .......................................... 

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

 

Nadobúdateľ II.: 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

občianstvo: ................... narodený(á) .............................. číslo OP: ............................................ 

bytom: ..........................................................................................................................................   

 



Čl. 2 

 

Prevodca(ovia)  ako  člen(ovia) družstva a nájomca(ovia) ................ izbového  družstevného  

bytu  číslo .................. posch. ............. ulica .................................................. v 

...............................................................prevádza(jú) svoje členské práva a povinnosti na 

nadobúdateľa(ľov), s ktorým(i) po uzatvorení tejto dohody budú byt užívať tieto osoby:    

 

Meno a priezvisko                                   vzťah k  nadobúdateľovi(ľom)         dátum narodenia 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Čl. 3 

 

 Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa(ov) vo 

vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva Bytovému družstvu v Humennom 

alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. 

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

prevádzané členské práva a povinnosti z prevodcu(ov) na nadobúdateľa(ov). Nadobúdateľ(ia) 

pokračuje(jú)  v členstve prevodcu(ov) a preberá(ajú) členstvo v družstve so všetkými 

právami a povinnosťami v rovnakom rozsahu, v akom ich mal jeho právny predchodca. 

 Za prevzatie zabudovaných prvkov čo do rozsahu, ako aj ich technického stavu, 

zodpovedá(ajú) nadobúdateľ(ia) a zistené závady a poškodenia uplatňuje(jú) priamo 

u prevodcu(ov). 

 

 

Čl. 4 

 

 Nadobúdateľ môže požiadať Bytové družstvo Humenné o predloženie technickej 

dokumentácie, ktorá mu umožní plnohodnotne previesť prevzatie bytu. 

 

 

Čl. 5 

 

 Finančné vysporiadanie sa uskutočňuje medzi prevodcom(ami) a nadobúdateľom(mi). 

Finančné vysporiadanie pozostáva: 

 

a) Z vysporiadania pohľadávok voči prevodcovi(om) v časti úhrady za užívanie bytu 

a služby spojené s užívaním bytu. Táto pohľadávka BD predstavuje ku dňu prevodu 

členských práv a povinnosti čiastku ...................€  

b) Z odplaty za prevod členských práv a povinností, ktorou je trhová hodnota členského 

podielu vo výške dohodnutej medzi prevodcom(ami) a nadobúdateľom(mi). 

 



c) Z vyúčtovania zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu (teplo, TÚV, vodné 

a stočné, energia za spoločné priestory a pod.). 

Stav vodomerov:    

                             SV ............................                 SV ........................... 

 

                             TÚV .........................                 TÚV ........................ 

Prevodca(ovia)  je(sú)  povinný(í)  na tento účel zložiť zálohu vo výške ...........................€ 

(zaplatená dňa ..................... č.dokladu ........................), ktorá bude zúčtovaná v rámci 

ročného vyúčtovania predpisu úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.        

 

 

Čl. 6 

 

Nadobúdatelia členských práv a povinností a zároveň nájomcovia družstevného bytu  boli 

upovedomení o tých skutočnostiach, že družstvo v postavení prevádzkovateľa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov /GDPR/ a zákona o ochrane 

osobných údajov č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ich osobné údaje spracúva 

v súvislosti s členstvom v družstve, na základe zák.č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení za účelom vedenia zoznamu všetkých členov družstva a na základe ďalších 

právnych predpisov.  Osobné údaje spracúva iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie 

povinností, vyplývajúcich mu z  právnych predpisov. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie 

Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak na plnenie úloh družstva nevyhnutné. 
 

Nadobúdateľ(ia) zodpovedá(jú) za pravdivosť poskytnutých údajov a zaväzuje(ú) sa v prípade 

zmeny tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať. 

  

Čl. 7 

 

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sa s obsahom tejto dohody riadne oboznámili a bez 

výhrad ju na znak svojho súhlasu dobrovoľne podpisujú, pričom ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená. 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom ............................................. .   
 

 

 

 ______________________________                                                          ______________________________ 

        podpis  prevodcu I.                                                                    podpis nadobúdateľa I. 
 

 

 

 

 

 ______________________________                                                         ______________________________ 

         podpis prevodcu II.                                                                   podpis nadobúdateľa II. 
 

 

 

Overenie podpisov: 

 

 

Potvrdenie prevzatia dohody Bytovým družstvom Humenné: 
 


