
Číslo žiadanky:

                  S   Stavebné bytové družstvo v Žiari nad Hronom 

ŽIADANKA NA VYKONANIE OPRÁV

Kód bloku Vchod Byt FO dom/vchod Dátum Podpis

Meno a priezvisko,adresa žiadateľa: ___________________________________________________________________

Tel.doma: ____________________________ Tel.zamestn. __________________________ Stále doma?     Áno - Nie

Popis požadovanej opravy – prác: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Žiadateľ sa zaväzuje, že v prípade, že oprava / práce / nebudú hradené z FO príslušného domu / vchodu, uhradí tieto v hotovosti pracovníkovi, ktorý
prácu vykonal na základe príslušného dokladu resp. na FA vystavenú správcom Stavebným bytovým družstvom v Žiari nad Hronom. Žiadateľ ďalej
berie na vedomie, že v prípade nezaplatenia platby za vykonané práce / materiál / mu bude účtovaný úrok z omeškania podľa všeobecne platných
právnych predpisov. 
Súhlasím s úhradou nákladov z FO domu / vchodu/ bytu  – faktúrovať užívateľovi

V ____________________________________ dňa _______________ podpis zástupcu vlast._____________________

V ____________________________________ dňa _______________ podpis žiadateľa _________________________

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. 
z.“)dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadanke na vykonanie opráv. Súhlas som poskytol/a na 
účel zabezpečenia opravy. 
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