
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, Okresný súd Košice I, Vložkač.914/V                                                                  Právna forma: Družstvo   

 
tel.: 055/ 79 804 41                   IČO:       00 222 089  

fax: 055/ 79 804 22                   DIČ:     2020761424  

email: podatelna@sbd3ke.sk                    IČD:SK2020761424  

                                                                                  ČSOB   IBAN   SK19 7500 0000 0040 2897 0461 

Registrácia zástupcu vlastníkov 

pre vysporiadavanie hotovostných bločkov na osobný bankový účet 

Zástupca vlastníkov : titul, meno, priezvisko : .............................................................................................. 

 rodné číslo : .............................................................................................. 

 zvolený vo vchode / vchodoch (ulica a číslo) :1. ........................................................................................... 

 2. ........................................................................................... 

 3. ........................................................................................... 

registruje u správcu SBD III Košice svoj osobný bankový účet (formát IBAN): 

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

pre účely vysporiadavania hotovostných bločkov čerpajúcich Fond prevádzky, údržby a opráv 

vchodu / domu na uvedený osobný bankový účet spôsobom podľa Smernice SBD III Košice 

Vysporiadanie hotovostných bločkov bytových domov zo dňa 25.11.2020, ktorej výňatok týkajúci sa práv 

a povinností zástupcov vlastníkov je zverejnený na webovom portáli správcu www.sbd3ke.sk. 

Zástupca vlastníkov svojim podpisom zároveň súhlasí s týmito právami a povinnosťami, a to 

predovšetkým s  ustanovením Článku II, odsek 1. Smernice : 

Zástupca vlastníkov je zodpovedný za to, že najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku osobne 

a preukázateľne doručí do podateľne SBD III Košice originály všetkých e-mailom zaslaných formulárov 

s bločkami. V opačnom prípade bude vysporiadanie tohto bločku stornované a suma bločku bude 

zástupcovi vlastníkov zapísaná na ťarchu do osobitných Ostatných finančných nárokov správcu pri 

najbližšom Ročnom vyúčtovaní médií a služieb. 

Ochrana osobných údajov 

Vyplnením registrácie umožňujete SBD III Košice so sídlom Furčianska č. 60/1013, 040 14 Košice 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Dr. Vložka 914/V, IČO 00222089 (ďalej 

len ako „správca“) využívať Vaše osobné údaje uvedené v tejto registrácii. SBD III Košice má za úlohu 

Vás v súlade s nariadením európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás 

zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva 

ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom si u nás môžete uplatniť práva v súlade 

s GDPR nariadením. 

Túto povinnosť Vás informovať si SBD III Košice plní zverejnením dokumentu „Informácie o spracúvaní 

osobných údajov“ na webovom portáli správcu www.sbd3ke.sk – Dokumenty/Ochrana osobných údajov. 

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

 podpis zástupcu vlastníkov 
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