
Dotazník - nový vlastník

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

Adresa bytu
Ulica:

súpisné číslo: _________________číslo vchodu: ______ číslo bytu: __________
Korešpondenčná adresa (v prípade, ak sa nezhoduje s adresou bytu): ______________________________________

Na základe listu vlastníctva č.:/návrhu na vklad zo dňa:
prepísať vlastníctvo bytu na:

Vlastník bytu/nebytového priestoru
Priezvisko a meno, titul:
Rodinný stav:
Rodné meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
E-mailová adresa:
Telefón - pevná linka, mobil:
Bankový účet číslo:

Spolubývajúce osoby
Priezvisko a meno, titul Dátum narodenia Vzťah k užívateľovi bytu

Stav merača TÚV: Stav merača SV:

Stav merača tepla: 1. 2.
(PRVN, bytový) 3. 4.

5. 6.
7. 8.

Prehlásenie

Podpis vlastníka bytu/NP:

Týmto prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v dotazníku sú pravdivé. Som si vedomý následkov, ktoré by nastali z 

dôvodu nepravdivosti údajov, ktoré uvádzam. Zároveň prehlasujem, že v prípade akýchkoľvek zmien uvedených údajov tieto nahlásim 

najneskôr do 15 dní od dátumu zmeny písomnou formou a zaväzujem sa údaje udržiavať  v aktuálnom stave.
Týmto udeľujem súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii v platnom znení spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., 

Veterná 23/D, 930 01 Šamorín s použitím osobných údajov z predmetného dotazníka výlučne na spracovanie bytovej agendy a súčasne 

súhlasím s poskytnutím súkromného telefónneho čísla a e-mailovej adresy na účely komunikácie. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že osobné 

údaje poskytla dobrovoľne a na dobu neurčitú. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní 

súhlasu so spracovaním osobných údajov.



V Šamoríne, dňa:  ________________
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