MAGISTRÁT

MESTA KOŠÍC, TRIEDA SNP 48/A

zastupuje na základe mandátnej zmluvy BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13. 042 19 Košice

ZÁVÄZNÝ DOTAZNÍK PRE PREVOD POZEMKOV
(prosíme vyplniť čitateľne paličkovým písmom)

1. OSOBNÉ ÚDAJE KUPUJÚCICH:
1.1. Meno a priezvisko, titul:......................................................................................

Rodné priezvisko: ….........................................................................................
číslo OP …........................................................................................................
Dátum nar.: ….................................................................................................
Rodné číslo: ….................................................................................................
Rodinný stav: …...............................................................................................
Trvalé bydlisko: …............................................................................................
1.2. Meno a priezvisko, titul:...................................................................................
Rodné priezvisko: ….......................................................................................
číslo OP …......................................................................................................
Dátum nar.: …...............................................................................................
Rodné číslo: …...............................................................................................
Rodinný stav: ….............................................................................................
Trvalé bydlisko: …...........................................................................................
2.

ÚDAJE O DOME, POD KTORÝM JE PREVÁDZANÝ POZEMOK:

Ulica a číslo vchodu: …................................................Súpisné číslo: …............................
Číslo bytu: …........................... Poschodie: ….....................................................................
4. TITUL NADOBUDNUTIA BYTU,RESP. NEBYTOVÉHO PRIESTORU DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA:
a) prvotný prevodom bytu od SBD (1m2 = 0,13 EUR)
b) kúpou, darovaním, dedením bytu ( 1m2 = 29,21 EUR)
c) prevodom nebytového priestoru (1 m2 = 29,21 EUR)
d) prevodom od iného subjektu (VSŽ, VSE, MÚ, … 1m2 = 29,21 EUR)
(Vlastníctvo je potrebné preukázať pri odovzdaní tohto záväzného dotazníka zmluvou, na základe ktorej ste
vlastníctvo bytu, resp. NP nadobudli a LV.)
5. V PRÍPADE ak bude 1m2 = 0,13EUR alebo 29,21 EUR, KÚPNU CENU POZEMKU KUPUJÚCI
ZAPLATÍ:
a) jednorázovo pred podpisom zmluvy
b) v splátkovom režime, najneskôr maximálne od 1 max.do 12mesiacov t.j.….......... mesiacov od podpisu zmluvy
UPOZORNENIE:
V prípade, že dôjde k zmene vlastníka bytu akoukoľvek právnou formou (predajom, darovaním, dedením, …) ešte pred zrealizovaním prevodu
pozemkov, je žiadateľ povinný oznámiť túto skutočnosť zadávateľovi a zdokladovať tento stav aktuálnym výpisom listu vlastníctva k bytu. V
opačnom prípade by bola na základe tohto záväzného dotazníka vyhotovená zmluva, ktorá by nebola v súlade s aktuálnym stavom v katastri
nehnuteľností a táto zmluva by bola katastrom pozastavená alebo zamietnutá.
Náklady spojené s opravou zmluvy v prípade nedodržania termínu jej podpisu, ako aj náklady súvisiace s opravou zmluvy na základe
nesprávne vyplneného dotazníka hradí kupujúci.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNYCH ÚDAJOV:
Kupujúci súhlasia so spracovaním a použitím ich osobných údajov uvedených v tomto dotazníku a ďalších dokladoch potrebných k prevodu, za
účelom prevodu vlastníctva pozemkov.
Tieto podklady budú uložené po dobu ich spracovania a následne počas zákonom stanovených lehôt a pre možné uplatnenie reklamácií a kontrol
oprávnených orgánov.

V Košiciach, dňa ....................................
Podpisy žiadateľov:..................................................................................................................................
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