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I N F O R M Á C I A
o prevode vlastníctva bytu v dome  Čsl. parašutistov č. 11 – dopredaj


	V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien,  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a VZN  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov   / ďalej len „VZN“/ predkladáme informáciu o prevode  vlastníctva bytu č. 39 v obytnom dome Čsl. parašutistov č. 11  do vlastníctva doterajšieho nájomcu. Hromadné prevody vlastníctva bytu v tomto dome boli schválené miestnym zastupiteľstvom v predchádzajúcom období, jedná sa o posledný neprevedený byt v dome.


Nadobúdateľ     Božena Tokošová

Súpisné č.	parcelné č.	podlahová plocha    podiel na spol. čast., zraiad.	    cena
						                a pozemku		
     213		11736		    28,42 m2                      2842/388258	         	 350,50 €
	
	Cena za byt a prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemku je cena, ktorá je vypočítaná v súlade  so zákonom  č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších  zmien a VZN  a to ešte pred uplatnením zliav vyplývajúcich z výberu variant  splácania kúpnej ceny za byt a prislúchajúci spoluvlastnícky podiel  na pozemku. Cena bytu je prepočítaná na aktuálny stav roka 2013 so zohľadnením amortizácie domu.   Poskytnuté  zľavy z výberu variant splácania kúpnej ceny bytu ako aj povinné sankcie za nedodržanie podmienok platieb budú  presne špecifikované v konkrétnej  zmluve o prevode.
Taktiež bude uplatnené v zmluve záložné právo na nesplatenú časť ceny bytu a zľava z ceny bytu a spoluvlastníckeho podielu  na  pozemku v súlade s VZN.
	Osobné údaje nadobúdateľa budú podrobené atestu na vylúčenie podvojného nájmu bytu. Nadobúdateľ pristúpi  k zmluve o výkone správy.
	Správne poplatky za podanie návrhu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude znášať nadobúdateľ bytu. 


















