DOTAZNÍK
a žiadosť o prevod vlastníctva bytu s čestným vyhlásením
(dotazník a čestné vyhlásenie vytlačte obojstranne na jeden list papiera)
Dolupodpísaný/í
Meno a priezvisko nájomcu ...................................................................... rod. .....................................
RČ: ........................................., dátum nar. ............................., stav ........................................................
manžel/ka ..................................................................................... rod........................................................
RČ: ......................................., dátum nar. ..............................., za podmienok stanovených v zákone
č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
záväzne žiadam(e) po udelení súhlasu ministra obrany SR o prevod vlastníctva
bytu číslo ........... poschodie .......... ul. ................................................... byt. dom č. súp ...................
č. orient. .............. obec ................................................................. , ktorý užívam od roku .....................
e-mail : .................................................................................. č. tel. ..........................................................
1/ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov*
2/ do výlučného vlastníctva jedného z rozvedených manželov na základe rozhodnutia súdu (predložiť
fotokópiu rozsudku), resp. dohody o zrušení bezpodielového vlastníctva manželov (doložiť dohodu
overenú notárom)*
3/ do výlučného vlastníctva nájomcu*
(* zakrúžkovať jednu z možností)

V súlade s § 18b zákona č. 182/1993 Z. z. kúpnu cenu uhradím:
a) v plnej výške pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu, pričom BARMO poskytne 10% zľavu
z ceny bytu;*
b) 70 % z ceny bytu, pričom BARMO poskytne 10% zľavu z ceny bytu a zostatok uhradím v
pravidelných bezúročných splátkach do 1 roka;*
c) 15 % z ceny bytu, pričom zostatok kúpnej ceny uhradím v pravidelných bezúročných splátkach do
............. rokov (najviac desať rokov) od podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu.*
(* zakrúžkovať jednu z možností)

Údaje o služobnom resp. pracovnom pomere v rezorte MO SR :
 služobný resp. pracovný pomer trvá / netrvá (správnu odpoveď podčiarknuť)
 prepustený rozkazom č. ............................................... dňa ................................
 pracovný pomer rozviazaný dňa .........................................
 nájomnú zmluvu k bytu mám uzatvorenú na dobu určitú, a to na dobu trvania služobného resp.
pracovného pomeru áno / nie (správnu odpoveď podčiarknuť)

Poznámka: V prípade, že tento dotazník nebude riadne vyplnený, BARMO nevyhotoví zmluvu
o prevode vlastníctva bytu, nakoľko uvedené údaje sú potrebné pri spísaní zmluvy.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Podpísaný ............................................................................ , týmto čestne vyhlasujem, že ako
nájomca služobného bytu č. ............. na ul. ...............................................................................
súp. č. / orient. č. ........................ / ........................ v obci ...........................................................
v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany so sídlom v Bratislave mám nájomnú
zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú / určitú * a pred užívaním tohto bytu som ukončil
užívanie iného bytu resp. rodinného domu. Súčasne vyhlasujem, že ku dňu prevodu vlastníctva
bytu nie som vlastníkom iného bytu, resp. rodinného domu, ktorý som užíval ako služobný byt,
resp. rodinný dom a ani mi nevznikol nájomný vzťah k takémuto bytu, resp. rodinnému domu
u iného prenajímateľa.
(* správnu odpoveď podčiarknuť)

V .................................................... dňa ........................

.........................................................
úradne overený podpis

