
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE                       

(skrátené SBD III Košice ) 

                 Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001  

                so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice 
 

Obchodný register, OS Košice I  Právna forma: Družstvo   

Sp. Zn.: Dr.914/V 

Ak podpis žiadateľa nie je overený zamestnancom SBD III Košice, musí byť overený úradne. 

V opačnom prípade nebude žiadosť zo strany SBD III Košice akceptovaná. 
 tel.: 055/ 79 804 10,  79 804 11          IČO:  00 222 089 

fax: 055/ 79 804 22          DIČ:  2020761424 

email: podatelna@sbd3ke.sk                                                                                                                IČD:SK2020761424 

ŽIADOSŤ O VYSPORIADANIE PREPLATKU Z ROČNÉHO VYÚČTOVANIA 

[  ] BÝVALÝ [  ] VLASTNÍK BYTU 

 [  ] NÁJOMCA [  ] BYTU 

  [  ] SPOLOČNÉHO PRIESTORU 

na ulici .......................................................... v Košiciach 

kmeňové číslo bytu / spoločného priestoru ................................................. číslo užívateľa ....................... 

žiadam správcu bytového domu SBD III Košice o vysporiadanie preplatku z ročného vyúčtovania služieb, 

resp. jeho kladného zostatku po započítaní prípadných pohľadávok zo strany správcu, nasledovným 

spôsobom : 

[  ] správca zašle sumu preplatku, resp. jeho zostatku na bankový účet žiadateľa uvedený vo formáte IBAN : 

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

[  ] správca započíta sumu preplatku, príp. jeho zostatku, na úhrady budúcich zálohových predpisov na služby 

a plnenia, resp. nájomné, spojené s užívaním bytu. 

V súlade s prísl. ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov 

dávam súhlas správcovi SBD III Košice so spracovaním osobných údajov v jeho informačných systémoch 

v rozsahu meno, priezvisko, adresa, číslo OP, číslo bankového účtu pre účely správy môjho bytového domu 

a vysporiadania preplatkov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. 

Uvedený spôsob vysporiadania preplatku z ročného vyúčtovania platí na neurčitý čas a je možné ho zmeniť 

iba uzatvorením novej žiadosti o vysporiadanie preplatku z ročného vyúčtovania. 

Žiadateľ : 

[  ] Fyzická osoba (vlastník, resp. spoluvlastník) 

Titul, Meno Priezvisko, Titul Číslo OP Adresa trvalého bydliska Podpis 

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

[  ] Právnická osoba osoba / [  ] SZČO : 

Názov Sídlo IČO DIČ 

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

zapísaná v Obchodnom / Živnostenskom registri : .............................................................................................. 

zastúpená – funkcia : ............................................................................................................................................ 

Titul, Meno Priezvisko, Titul Číslo OP Adresa trvalého bydliska Podpis 

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

 

 V Košiciach dňa : .............................. 

 

Podpis žiadateľa overil zamestnanec SBD III Košice : ....................................................................................... 

mailto:podatelna@sbd3ke.sk



