SPRÁVCA:
Igor Gloss VIRTUS –správa bytov
Miesto podnikania: Valová 843/13, 921 01 Piešťany, kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany
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OZNÁMENIE O ZMENE POČTU BÝVAJÚCICH OSÔB V BYTE, ALEBO O POČTE OSÔB
/v zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov je vlastník povinný nahlásiť
správcovi vždy aktuálny stav užívateľov bytu/
MENO A PRIEZVISKO VLASTNÍKA /PO uvedie obch. meno/.........................................................
ADRESA BYTOVÉHO DOMU..................................................................................................
ČÍSLO BYTU

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

VARIABILNÝ SYMBOL/PO uvedie aj IČO/..........................................................................................
*ROK .............
JAN
.......

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
....... ........ ....... ........ ........ ....... ......... ...... ........ ......... .........
/uveďte počet osôb užívajúcich byt v jednotlivých mesiacoch/

POUČENIE:
1. Počet osôb uvádzajte vrátane vlastníka bytu, ak vlastník býva v byte, t.j. uvádzajte celkový počet
osôb bývajúcich v byte
2. Formulár vyplní: - vlastník pri zmene počtu osôb v byte, alebo vlastník, ktorý neoznámil správcovi
počet osôb bývajúcich v byte vôbec, alebo vlastník, ktorý chce mať istotu, že jeho údaje vo vyúčtovaní
budú správne
2. Pokiaľ vlastník oznamuje zmenu, alebo počet osôb, počas roka - vyplní údaje vo všetkých
mesiacoch, v ktorých pozná počet bývajúcich. Pri ďalšej zmene je povinný opakovane vyplniť tento
formulár a zaslať ho správcovi.
3. Pokiaľ vlastník nadobudne byt v priebehu roka, mesiace pred nadobudnutím vlastníctva označí
znakom X.
4. Podľa Vami vyplnených údajov Vám bude vyhotovené vyúčtovanie za uplynulý rok len v prípade,
že ich doručíte správcovi najneskôr v termíne do 31.01.nasledujúceho kalendárneho roka.
5. V byte musí byť evidovaná najmenej 1 osoba.
Vyhlásenie vlastníka bytu:
V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v platnom znení, týmto vlastník bytu udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých
správcovi bytového domu, v ktorom sa nachádza hore uvedený byt v rozsahu potrebnom na účely
správy bytového domu. Zároveň, ako vlastník bytu prehlasujem, že som bol/a správcom poučený/á
o Zásadách ochrany a spracúvania osobných údajov správcom, podpisom potvrdzujem prevzatie
Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov správcom a bol/a som informovaný/á, že aktuálne
znenie uvedených Zásad je zverejňované na www.baumi.sk.
Zároveň prehlasujem, že mnou uvedené osobné údaje sú správne a pravdivé, a že som bol/a
správcom oboznámený/á s povinnosťou vlastníka bytu podľa § 11 ods. 9 Zákona č. 182/1993 Z. z.
v platnom znení , a že o zmene svojich osobných údajov a údajov nevyhnutných pre správu bytu v
rozsahu podľa §9 ods.3 uvedeného zákona budem bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od
uskutočnenia zmeny údajov informovať správcu. Bol/a som správcom poučený/á o dôsledkoch
nenahlásenia zmien údajov potrebných pre správu bytu a som si vedomý/á , svojej zodpovednosti za
prípadné škody spôsobené nenahlásením zmien údajov potrebných pre výkon správy bytového domu.
V PIEŠŤANOCH DŇA ...................................................
MENO A PRIEZVISKO
VLASTNÍK BYTU/PO –
PODPIS KONATEĽA

PODPIS
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