
  INFORMÁCIA PRE NOVÝCH VLASTNÍKOV BYTOV

V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a NP v platnom  znení
podľa § 10, citujem : je vlastník bytu, NP v dome povinný v súlade so zmluvou o
výkone správy (zmluvou o spoločenstve) poukazovať preddavky – zálohové plat-
by mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a to od prvého dňa mesia-
ca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

8zaevidujeme Vás na základe predloženého právoplatného rozhodnutia o povolenom
    vklade vydaného Správou katastra nehnuteľností, prípadne výpisom z listu vlastníct-
    va vydaného Správou katastra nehnuteľností (nie starší doklad ako 3 mesiace), alebo
    právoplatného osvedčenia o dedičstve,
8vypočítame výšku mesačných záloh za služby spojené s užívaním bytu podľa spôso-
     bu určenom v dome  v závislosti od počtu fyzicky bývajúcich osôb v byte,  platby do
     fondu opráv a údržby , poplatok za výkon správy, a.i. spoplatňované úkony a služby,
8podľa výšky mesačného zálohového predpisu je povinnosťou vlastníka uhrádzať plat-
     by mesačne  vopred vždy do konca bežného mesiaca (§ 10 Zákona NR SR č. 182/1993),
     ktorý Vám bude vystavený a odovzdaný,  
8dohodneme - doporučíme spôsob úhrad Vašich zálohových platieb a to :

 *  SIPO – lístkom (sústredené inkasné poplatky obyvateľstva), ktorý spôsom je podľa na-
     šich skúseností najvýhodnejší, (týmto spôsobom  si môžete dohodnúť platby aj na VSE, a.s.   
      Košice, SPP, a.s. Košice, paušálnu platbu za rozhlas a TV, platbu za komunálny odpad, a.i.)  a 
     SIPO – lístok s vypočítanými úhradami  si odniesť do banky a úhrady platiť z Vášho 
     účtu formou trvalého príkazu, (úhrady bude Vaša banka realizovať podľa nahlásenia)

 *  alebo platby z Vášho účtu uhrádzať na účet domu, podľa vystaveného zálohové pred-
    pisu so zadaním správnych údajov uvedených v predpise,

8na prevádzkový úsek správy bytov (I. poschodie budovy) odnesiete záznam o odpoč-
     toch na meračoch za byt (č. kancelárií 1, 2, - prevádzkové techničky, č. kancelárie 4 -  energe-  
     tické odd.správy vlastníckych bytov),
8do budovy podnikového riaditeľstva na právne oddelenie (I. poschodie budovy) sa
     prihlasujete k spísaniu dokladu o pristúpení k zmluve o výkone správy,
8doporučujeme Vám zájsť do spoločností  k zaevidovaniu sa - ako sú : 
   - Východoslovenská energetika, a.s. Košice so sídlom na Hollého č.3 
   - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Košice so sídlom na Moldavskej ul. č. 12
   - Magistrát mesta Košice, tr. SNP 48 – kancelária prvého kontaktu – komunálny odpad
   - Na príslušnú poštu podľa bydliska – nahlásiť sa na paušálne platby za rozhlas a TV
Nezabudnite,  pri návšteve našej spoločnosti doniesť so sebou
originálne, pre právne účely potrebné doklady,  nakoľko ide o 
Váš majetok, ktorý ste nadobudli do osobného vlastníctva. 
Z originálov si vyhotovujeme fotokópie !
Za spoluprácu  a pochopenie ďakujú  pracovníčky ekon.odd. správy bytov pri BPMK, s.r.o. Košice


