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         Došlo ……………………… 
      
         Členské číslo ………………  
 

OZNÁMENÍ O PŘEVODU družstevního podílu 
 
Převodce: jméno a příjmení ………………………………..…………………………………………………… 
                Nová adresa 
Trvale bytem:    ……………………………………………… po převodu    …………….…………………… 
 
V souladu se stanovami SBD Třinec a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích převádím 
družstevní podíl na : 
 
Nabyvatel/é: jméno a příjmení …………………………………………………………………………..……… 
 
Trvale bytem:      ………………………………………………………………………………………………… 
 
příbuzenský vztah +/ …………………………  
 
Přílohou je smlouva o převodu družstevního podílu a prohlášení  o vzájemném majetkovém vypořádání. 
 
 
V ……………………………  dne ………………………       ………………………………………………... 
 
           
                ………………………………………………… 

podpis převodce – člena družstva 
 
+/ Převod na příbuzného v řadě přímé prokáže převodce předložením OP, resp. jiných dokladů, z nichž bude patrný  

příbuzenský vztah. 
 
Příbuzenský vztah ověřil: ………………………………. 
________________________________________________________________________________ 
Záznamy SBD   
 
1. Údaje o placení nájmu:  původní nájemce do …………………………………  způsob …………………… 
 

nový nájemce od  ………………………………………….  způsob ………………………………...…….  
                                                                                                                         
2.   Poplatek za úkon splatný při podání ve výši Kč  ………………………  + DPH =     ………………....….. 
      
      byl zaplacen v pokladně dne   …………………………. ………… hotově   
 
3.   Kontrola formálních náležitostí pracovníkem BR …………………………………….. 
 
4. Zůstatková hodnota členského podílu předmětného bytu – garáže  ………………….... 
 

činí ke dni  …………………………………  Kč  ………………………………………………….……… 
 
5. Výše jiné majetkové účasti podle stanov činí za dobu  ……………………  Kč …………………………. 
 
6. Dlužné pohledávky: EÚ     

          
7. Revize plynu:                            
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  PROHLÁŠENÍ O VZÁJEMNÉM MAJETKOVÉM VYPOŘÁDÁNÍ 
 
 
 
Převodce  ……………….…….…………………………..   bytem …………………………………………  
 

 
a 
 
 

nabyvatel  ………………………...………..……………….   bytem ………………………………………… 
  
prohlašují, že:  
 
- zůstatkovou hodnotu členského podílu   k bytu č. / č. domu …..……………..  
 
       ke garáži č.           …………………  
 
v ………………………………………..   ve výši Kč             …………………  
 
- zůstatkovou hodnotu jiné majetkové účasti člena k bytu (garáži) ve výši Kč …………………………….  
 
- základní členský vklad ve výši Kč 3.000,-  
si v souvislosti s uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu uzavřené  
 
dne    ………………………… mezi sebou vyrovnají. 
 
 
Převodce i nabyvatel souhlasí s tím, aby byla přepsána na nabyvatele zůstatková hodnota členského podílu, 
zůstatková hodnota jiné majetkové účasti člena a základní členský vklad  

 

Upozornění: 
V souladu s § 736 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích v souvislosti s převodem 
družstevního podílu dochází k převodu nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím 
spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči SBD Třinec a dluhů SBD Třinec vůči převodci na 
nabyvatele. 
 
 

V ………………………………………   dne ………………………..   
 

Převodce       Nabyvatel 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………. 
 
 
…………………………………………..   …………………………………………….  
 
Podpisy ověřil: 

 


