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5 KROKOV
ako si kúpiť
družstevný byt

Ing. Dáša Lisá
Vaša realitná maklérka
pre túto oblasť

Na prvý pohľad sa možno zdá,
že družstevných bytov už nie
je na trhu s nehnuteľnosťami až tak veľa, ale v menších
mestách sa ich nájde ešte
dostatok. Výhodou takéhoto
bytu je relatívne nižšia cena
oproti bežnej trhovej cene
vzhľadom na to, že je zúžený
okruh prípadných kupujúcich
ktorí musia disponovať vlastnými finančnými prostriedka-

mi z nemožnosti poskytnúť
ručenie financujúcej bankou
nadobúdaným bytom a aj
výškou nezaplatenej anuity
viažucej sa k bytu. Pri kúpe
družstevného bytu je potrebné si uvedomiť, že nekupujete
byt (samotnú nehnuteľnosť),
ale nadobúdate (kupujete)
členský podiel v bytovom
družstve a k bytu máte len
„užívacie právo“ . Nestávate sa automaticky majiteľom
bytu, ale uzatvárate s bytovým družstvom nájomnú
zmluvu na užívanie bytového
priestoru. Teda vlastníkom
bytu je aj naďalej bytové družstvo. Neznamená, že takýto
byt nemôžete nadobudnúť
do osobného vlastníctva, čo
väčšina ľudí robí pre zvýšenie
právnej istoty. Pred nadobudnutím družstevného bytu Vám
jednoznačne
odporučujem
osobne, resp. prostredníctvom realitného makléra (ten
je profesionálne povinný vám
tieto informácie poskytnúť)

Koncom mája bola realizovaná
fyzická analýza zmesových komunálnych odpadov v obci Podlužany za účelom zistenia zastúpenia
jednotlivých zložiek odpadu v celkovom zmesovom komunálnom
odpade. Analýza na ktorej pracovalo takmer 30 dobrovoľníkov sa
vykonávala v deň zberu komunálneho odpadu, bez toho aby boli
občania informovaní vopred, čo
zabezpečilo neskreslený obraz
o stave odpadov a ich separácie.
„V obciach Slovenska sa zameriavame hlavne na oblasť odpadového hospodárstva – predchádzanie
vzniku odpadov: ponúkame analýzy odpadov a návrh koncepcií s
konkrétnymi riešeniami šitými na
mieru danej samosprávy. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky,“ povedala
po príchode do obce Podlužany
členka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Katarína Bednáriková. Podľa
jej slov cirkulárna ekonomika a jej
základné princípy sú založené na
myšlienke, aby všetky produktové
a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po
ich použití, kde sa stanú opätovne
zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad ako taký
už nebude viac existovať. „Som
rada, že pán starosta obce Podlužany Pavel Miksa si uvedomuje
dôležitosť tejto problematiky a

PR článok / spravodajstvo
uskutočniť
kroky.

nasledujúce

1. Vyžiadajte si stanovy
bytového družstva
Dôkladne sa oboznámte so
stanovami, pretože spôsob
prevodu členských práv v
bytovom družstve a prevodu
bytu do osobného vlastníctva
sa môže v jednotlivých bytových družstvách líšiť.
V princípe Vám
podmienky
prevodu
musia poskytnúť ja
na príslušnom pracovisku
by t ové h o
družstva.
2. Zistite si
nedoplatky
Jedna z podmienok pri prevode členských práv a
povinností v bytovom
družstve je, aby byt bol
bez nedoplatkov predchádzajúceho nájomcu . Zistite si opäť na príslušnom
referáte bytového družstva,
či predávajúci nemal alebo nemá nedoplatky, kvôli
ktorým by bytové družstvo
mohlo zamietnuť Vašu žiadosť.

3. Preverte si aká je anuita
bytu
Anuita je v podstate nezaplatený dlh za byt bytovým
družstvom pri realizácii jeho
výstavby. Tento je nájomcom bytu splácaný prostredníctvom nájmu.
Takže ak
chcete predmetný byt kúpiť
do osobného vlastníctva, tak
bytové družstvo požaduje pri
prevode bytu do osobného vlastníctva aj
zaplatenie tejto
anuity - je to
pre bytové
družstvo
cena predaja
bytu. Takže
logicky pre
Vás ako kupujúceho je
to nákladom
na
získanie
bytu spolu s už
zaplatenou cenou
za prevod členských
podielov v bytovom družstve
predávajúcemu-prevádzajúcemu. Bytové družstvá si takisto účtujú poplatok
za prevod členských práv.
Skôr než čokoľvek podpíšete,
zistite si výšku týchto poplatkov, aby ste potom po podpise zmlúv nezostali zaskočený.
4. Požiadajte o prevod členského podielu v bytovom

3

družstve
Až potom ako sa oboznámite
so stanovami bytového družstva, zistili ste si nedoplatky a
anuitu bytu, požiadajte o prevod členských práv..
5. Požiadajte o odkúpenie
bytu do osobného vlastníctva
Požiadať o odkúpenie bytu do
osobného vlastníctva môže
len člen bytového družstva. Je
preto potrebné, aby ste si prešli všetky predchádzajúce kroky. Je potrebné oň písomne
požiadať. Na základe žiadosti
s vami bytové družstvo uzatvorí kúpnu zmluvu, kúpna
cena bude totožná s anuitou.
Proces pokračuje podaním
návrhu na vklad a prevodom
vlastníckych práv zosobnených zápisom do listu vlastníctva.
Ak sa vám tento proces zdá
zložitý, rada vám pomôžem a
bezpečne vás ním prevediem.
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V PODLUŽANOCH PREBEHLA
ANALÝZA STAVU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Žiaci prvého stupňa bánovských zá- úspešne zvládli aj riešenie rébusu či likladných škôl sa pravidelne zapájajú do terárnu spájačku dielo+autor. Skladanie
celoslovenskej čitateľskej súťaže s ná- obrázku Osmijanka im tiež nerobilo žiadzvom Čítame s Osmijankom, pridaj sa ny problém. Na prvom mieste sa umiestaj ty! Vyriešené úlohy posielajú do Bra- nil tím Odvážni bojkovia zo ZŠ Školská.,
tislavy, kde sa vždy 1. júna uskutočňuje druhí skončili Exoti zo ZŠ Duklianska,,
Zľava: Katarína Bednáriková z Inštitútutu cirkulárnej
slávnostné žrebovanie. V tomto roku sa tretí Grázlikovia zo ZŠ Gorazdova. Na
však na nikoho z nášho mesta šťastie ne- štvrtom mieste boli Hľadači pokladov zo
ekonomiky a Pavel Miksa starosta obce Podlužany
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