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Kas dabar administruoja mūsų namą?
2012 m. vasario 22 d. steigiamajame bendrijos susirinkime dauguma mūsų namo butų
savininkų pasisakė už bendrijos name įsteigimą. Pas notarą reikiamus dokumentus pasirašė net
45 butų savininkai (pagal LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, norint įsteigti
bendriją mūsų name į steigiamąjį susirinkimą turėjo atvykti daugiau nei pusę namo butų
savininkų, t.y. bent 46, o už bendrijos teigimą susirinkime turėjo balsuoti daugiau nei pusė
susirinkusiųjų, t.y. bent 24). 2012 kovo 21 d. VĮ „Registrų centras“ įregistravo juridinį asmenį
DNSB „Aštuntas namas“. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. mūsų namą administruoja bendrija.

Kokie yra nustatyti
Balandžio mėnesį jau gavome paskutinę sąskaitą už namo bendrosios nuosavybės
mokesčiai ir koks jų priežiūrą ir administravimą, kurią išrašė buvęs namo administratorius UAB „Debreceno valda“
dydis 2-3 psl.
(už kovo mėnesį). Gegužės mėnesį už namo administravimą (už balandžio mėnesį) sąskaitas
kiekvienam buto savininkui išrašys jau bendrija.

Atsakymai į
dažniausiai
užduodamus
klausimus 4 psl.
Skelbimai:
siūlo darbą 5 psl.
Kiek padidės ar
sumažės įmokos už
namo priežiūrą?
6 psl.
2 procentai
Gyventojo
sumokėto pajamų
mokesčio
daugiabučio namo
Bendrijai remti
7 psl.
Prašymo įstoti į
bendriją forma 8psl.

2012 m. kovo 31 d. vyko pirmasis bendrijos „Aštuntas namas“ narių susirinkimas, kuriame
buvo išrinkti bendrijos valdymo organai ir patvirtintas bendrijos biudžetas.

Kvietimas į 2012 m. balandžio 21 d. talką
Mieli kaimynai!
Kaip atrodo prie mūsų namo
esanti teritorija priklauso ir
nuo mūsų pačių, todėl
kviečiame visus į talką.
Sutvarkykime prie namo
esančią teritoriją: surinkime
šiukšles, apipjaustykim
medžius, sugrėbkime
pernykščius lapus, nušluokime
takelius.
Kviečiame visus su darbiniais
drabužiais, pirštinėmis,
grėbliais, sodo žirklėmis,
kirvukais ir pjūkliukais,
šiukšlių maišais, gėrimais ir
sumuštiniais aktyviai ir
draugiškai praleisti kelias valandas kartu.
Visi renkamės balandžio 21d. (šeštadienį) 11 valandą prie namo.

2 psl.

Statybininkų 8 Nr. 2 (2) 2012 balandžio 16 d.

Kam reikės mokėti už vandenį,
šilumą, dujas, šiukšlių išvežimą,
elektrą?

Kodėl name įsteigus bendriją, UAB
„Debreceno valda“ ir toliau prižiūri prie
namo esančią teritoriją?

Namą pradėjus administruoti bendrijai „Aštuntas
namas“, mokesčių už šilumą, vandenį, dujas, šiukšlių
išvežimą mokėjimo tvarka nesikeičia: AB „Klaipėdos
energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Lietuvos dujos“,
UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir
toliau išrašinės sąskaitas už suteiktas paslaugas (t.y. jūs
mokėsite lygiai tokia pačia tvarka, kaip tai darėte ligi
šiol.).

Namo administravimas ir prie namo esančios
teritorijos priežiūra yra du skirtingi dalykai. Šiuo metu
bendrijos dispozicijoje yra tik ta žemė, ant kurios stovi
mūsų namas (t.y. baigiasi ties namo pamatais). Šalia
namo esanti žemė (prie namo įėjimų esantys takai,
žolynai ir t. t.) yra Klaipėdos miesto savivaldybės. UAB
„Debreceno valda“ yra laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą
dėl teritorijos, į kurią patenka ir prie mūsų namo esanti
žemė, priežiūros darbų. Už šią priežiūrą Klaipėdos
miesto savivaldybė UAB „Debreceno valda“ moka
pinigus. Jeigu prie namo esantį sklypą (-us) prižiūrės
bendrija „Aštuntas namas“, UAB „Debreceno valda“ turės
mokėti bendrijai „Aštuntas namas“ dalį savivaldybės
mokamų pinigų. Šiuo metu UAB „Debreceno valda“ taip
atsiskaito su bendrija „Puntukas“ (Statybininkų pr. 4),
todėl ši bendrija pati prižiūri sklypą, esantį prie namo.
Beje, šiuo metu yra paskelbtas naujas viešųjų pirkimų
konkursas teritorijų priežiūrai (liepos 19 d. turėtų
paaiškėti konkurso nugalėtojas ir nauji teritorijos
priežiūros įkainiai).
Bet kokiu atveju, tokia teritorijos priežiūra, kurią
dabar atlieka UAB „Debreceno valda“, mums nieko
nekainuoja.

Už bendrojo naudojimo elektrą (laiptinių
apšvietimą) reikės mokėti bendrijai su bendrąja
bendrijos sąskaita (ankščiau mokėjote į 10 AB
„Lesto“ atsiskaitymo knygelės eilutę).
Už savo buto suvartotą elektros energiją ir toliau
mokėsite AB „Lesto“.

Kokie yra nustatyti mokesčiai bendrijai ir koks jų dydis?
Mokesčių dydis kiekvienam buto
savininkui yra proporcingas jo buto plotui
(tiesiogiai proporcingas jo daliai bendrojoje
nuosavybėje). Mūsų namo naudingas plotas
4599.46 m² (bendras suminis 90 butų plotas).
2012 m. kovo 31 d. bendrijos narių
susirinkimas,
bendru sutarimu nustatė
tokius mokesčius butų savininkams.
1) 0,25 Lt mėnesinė įmoka už 1 m² buto ploto į
kaupiamąjį bendrijos fondą. Iš šio fondo bus atliekami
su namo priežiūra ir remontu susiję darbai.
Teoriškai ankščiau tokio mokesčio lyg ir
nebuvo, tačiau remonto darbai vis tiek buvo atliekami (stogo keitimas, siūlių hermetizavimas, vamzdyno stovų keitimas,
šildymo sistemos purvo surinkėjo keitimas). Tad buvo nuspręsta ne rinkti už kiekvieną darbą atskirai, o kaupti nuolat ir
darbus planuoti iš anksto. Ši mėnesinė įmoka nustatyta pagal 2010 m. namui atliktus remonto darbus, t.y. pagal paskutinę
UAB „Debreceno valda“ 2010 m. ataskaitą (t.y. 75 % namo remontui išleistos sumos, kuri padalinta kvadratiniam metrui
kiekvieną mėnesį tolygiai). >>Nukelta į 3 psl
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2012 m. kaupiamojo fondo lėšas susirinkimas nusprendė panaudoti taip:
 Atlikti laiptinių ir prie įėjimų esančių šviestuvų pakeitimo darbus
(įrengiami šviestuvai, turintys apšvietimo ir judesio jutiklius).
Laiptinėse ir prie jų esantys šviestuvai šviestų tik esant tamsai ar tik
einant žmogui. Jei nedega laiptinėje šviestuvas, kada to visai nereikia
(pvz. 3 valandą nakties, kai nėra žmonių (nėra judesio)), nėra
naudojama elektros energija, todėl būtų mažesnės sąskaitos už bendrą
apšvietimą kiekvieną mėnesį.
 Laiptinių languose sudėti antrus stiklus (ten kur jų nėra).
Nekiekvienas buto savininkas, mokantis kiekvieną mėnesį už šildymą,
žino, jog apmokėdamas sąskaitą už savo buto šildymą, realiai jis moka
ne už savo buto, tačiau viso namo sunaudotą šilumos kiekį. O laiptinėse
esanti temperatūra turi tiesioginės įtakos jo buto temperatūrai. Kai buto ir laiptinės temperatūrų skirtumas yra
didesnis nei 6 laipsniai, šilumos nuostoliai tampa ypač dideli (šiluma iš buto per blokines sienas atiduodama
koridoriui), taigi sumažėja ir buto temperatūra. Gavus pranešimą, jog butuose per šalta, namo šiluminiame punkte
padidinamas termofikacinio vandens srautas, pratekantis pro butų radiatorius (atsukama daugiau šilumos).
Pakelti vienu laipsniu temperatūrą patalpose reikia 6% daugiau energijos (6% daugiau išleidžiama pinigų
temperatūrai palaikyti). Turbūt kiekvienam, aišku, jog pro viengubą laiptinės stiklą yra atiduodama daugiau
šilumos į lauką, negu pro dvigubą.
 Pakeisti namo elektros paskirstymo skydo automatiniai jungiklius, taip pat nuo paskirstymo dėžės
pravesti didesnio diametro laidus. Namo įvadinėje elektros skydinės situacija niekuo nepasikeitė nuo 1975 m.
(t.y. namo pastatymo metų), išskyrus, tai jog kai kurie automatinių jungiklių korpusai yra įskilę. Laidai dėl blogo
kontakto ir padidėjusių elektros apkrovų yra apsvilę (1975 m. nebuvo automatinių skalbimo mašinų, 2kWh ir
didesnės galios virdulių). Todėl name jau buvo situacijų, kai visa laiptinė liko be elektros.
 Perdažyti prie laiptinių esantys lauko turėklus bei rūsių duris.
 Likę pinigai yra skirti nenumatytoms namo reikmėms (tokioms kaip avarijų likvidavimui, kadangi namas nėra
naujas ir numatyti, kurioje vietoje koks vamzdis įtrūks, šiandien turbūt yra neįmanoma). Darbų yra tikrai daug
(autonominio šilumos punkto įrengimas, vamzdynų keitimas, naujo namo apsauginio betono išliejimas, suoliukų
prie namų sutvarkymas ir t. t.), tačiau, deja, biudžetas ne guminis ir visko per metus padaryti tikrai nepavyks.
2) Bendrijos ūkinės išlaidos.
0,015219 Lt mėnesinė įmoka už 1 m² (mokestis skirtas tarpbankiniams pavedimams, skaičiavimo centro paslaugoms,
taip pat kitoms smulkioms veiklos administravimo išlaidoms).
3) Inžinerinių sistemų (vandens, elektros, šilumos bei
kanalizacijos) priežiūros (eksploatavimo) mokestis.
0,09784 Lt mėnesinė įmoka už 1 m² (mokestis skirtas
atsakingos už namo šilumos ir elektros ūkį įmonės paslaugų
apmokėjimui (šiuo metu tokias paslaugas namui teikia UAB
„Velma“)).
4) Bendrosios nuosavybės administravimo mokestis.
0,34225 Lt mėnesinė įmoka už 1 m².
Šio mokesčio dydis yra tiesiogiai susijęs su LR Vyriausybės
patvirtintu minimalios algos dydžiu ir su juo susijusiais
privalomais mokesčiais valstybei. Iš šių pinigų būtų mokamas
atlyginimas bendrijos darbuotojams (bei privalomi mokesčiai
valstybei): administratoriui, buhalteriui ir valytojui (visų darbuotojų atlyginimo dydis – minimali alga; po pusę etato).
Nepanaudotos lėšos pervedamos į bendrijos kaupiamąjį fondą.
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Dažniausiai užduodami klausimai
 Ar nesumažės mano gaunama kompensaciją už šildymą esant
name bendrijai?
Jei ankščiau gaudavote kompensaciją už šildymą, lygiai tokią pačią
kompensaciją gausite ir esant bendrijai.
 Ar būtina apmokėti sąskaitą, kurią išrašys bendrija, banke, ar
galėsiu tai padaryti, kaip ankščiau Perlo terminale, AB „Lietuvos
pašte“, „Maxima“ kasoje?
Taip, galėsite.
 Kas yra DNSB „Aštuntas namas“ bendrijos nariai?
Remiantis bendrijos įstatų 12.1 d., „Patalpų savininkas tampa bendrijos nariu steigiamajame susirinkime balsavęs už
bendrijos įsteigimą. Šiuo atveju bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkas įgyja nuo bendrijos ir jos įstatų
įregistravimo dienos.“ Kitaip tariant, bendrijos nariai yra butų savininkai balsavę už bendriją bei jos įstatus ir pasirašę
reikiamus dokumentus pas notarą.
 Ar gali dalyvauti bendrijos susirinkime buto savininkai, kurie nedalyvavo (ar nebalsavo už bendrijos
steigimą) steigiamajame bendrijos susirinkime?
Bendrijos narių susirinkime dalyvauja tik DNSB „Aštuntas namas“ bendrijos nariai. Kitų butų savininkai, kurie nėra
bendrijos nariai, gali įstoti į bendriją pateikę bendrijos valdybai rašytinį prašymą (bendrijos įstatų 12.2 d.: Įsteigtos ir
įregistruotos bendrijos nariu patalpų savininkas tampa laisva valia pateikęs rašytinį prašymą bendrijos valdybai. Įstojimo
data yra laikoma prašymo pateikimo data). Jei tokio prašymo savininkai nepateiks, jie nebus bendrijos nariai (paprastai
tariant, jie bus tiesiog „komunalinių paslaugų mokėtojai“).
 Ar butų savininkai, kurie nėra bendrijos nariai, privalo mokėti bendrijos narių nustatytus mokesčius,
susijusius su namo priežiūra ir administravimu?
Taip, privalo. Remiantis LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi: „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo
proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat
reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.“
Mūsų atveju, mokesčių dydį nustato bendrija, t.y. bendrijos nariai, o visi butų savininkai privalės nustatytus mokesčius
sumokėti (nepriklausomai nuo to, ar jis yra bendrijos narys ar ne, todėl buto savininkui nėra jokios prasmės nei naudos
nebūti bendrijos nariu).
 Kaip atstovaujama daugiabučio namo Statybininkų pr. 8 savininkų bendrijos nario vardu, jei yra daugiau
nei vienas buto savininkas?
Patalpų bendrasavininkiams atstovauja vienas asmuo jų tarpusavio susitarimu (Lietuvos Respublikos daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalis).
 Ar galima būtų kaip nors padaryti, jog mūsų laiptinėse pagaliau nebūtų rūkoma?
LR Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas draudžia rūkyti bendrose gyvenamosiose patalpose,
kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Todėl šį klausimą reikėtų aptarti su savo
kaimynais, kurie laiptinėse nesilaiko LR norminių teisės aktų reikalavimų. Jei pokalbis neduoda norimų rezultatų, LR
administracinių teisės pažeidimų kodekso 185(1) straipsnis numato tokiems rūkaliams administracinę atsakomybę, t.y.
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų. Kaip laikomasi LR norminių teisės aktų
reikalavimų privalo kontroliuoti vietos policija.
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Kokie yra bendrijos valdymo organai?
Aukščiausias bendrijos organas yra bendrijos narių susirinkimas. Pagal patvirtintus įstatus,
bendrijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau nei kartą per metus. Bendrijos narių susirinkimą
turi teisę šaukti: 1) bendrijos valdyba, 2) revizijos komisija, 3) ne mažiau, kaip ¼ bendrijos narių.
2012 m. kovo 31 d. įvykęs bendrijos narių susirinkimas (kuriame dalyvavo 30 bendrijos narių)
bendru sutarimu išrinko kolegialų valdymo organą (bendrijos valdybą) ir revizijos komisiją.
DNSB „Aštuntas namas“ valdyba

DNSB „Aštuntas namas“ revizijos
komisija

Antanas Paulauskas (11 butas, valdybos pirmininkas)
Vidmantas Klemensas Baltusis (13 butas)
Dovydas Vaitkus (23 butas)
Vincenta Kusienė (64 butas)
Marija Pocienė (30 butas)
Vasilij Kudenko (79 butas)
Emilija Stankevičienė (34 butas)
Aurelija Jastrumskaitė (45 butas)
Aleksandra Nordynskaja (48 butas)
Irena Regina Tamošaitienė (58 butas)
Tatjana Klimova (65 butas)
Raimondas Ruzginas (84 butas)

Kur galima būtų susipažinti su bendrijos įstatais?
Bendrijos įstatus galima rasti bendrijos interneto puslapyje internete
http://www.statybininku8.lt/istatai.html
Jei neturite prieigos prie interneto, kreipkitės į valdybos pirmininką.

Kur kreiptis įvykus šildymo, vandentiekio, šilumos ar
elektros sistemų avarijai?
Mūsų namo šilumos centro, šildymo sistemos, elektros, vandentiekio ir
kanalizacijos nuolatinę priežiūrą atlieka UAB „Velma“.
Įvykus avarijai darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. kreiptis telefonu 36 70 35.
Avarinis telefonas bet kuriuo paros metu 8 685 46133.

Skelbimas: siūlo darbą
DNSB „Aštuntas namas“ (Statybininkų pr. 8) ieško buhalterės (-io) ir valytojos (-o).
Darbas puse etato.
Privalumai: panašaus darbo patirtis, Statybininkų pr. 8 namo gyventoja (-as).
Telefonas 8 648 79972. Arba kreiptis tiesiai į bet kurį DNSB „Aštuntas namas“ valdybos
narį. Kandidatų tinkamumą pareigoms užimti vertins valdyba.
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Kiek padidės ar sumažės įmokos už namo priežiūrą?
Kad visiems būtų aiškiau, panagrinėkime mokesčių dydį (pradžiai be įmokos į kaupiamąjį fondą) 3 kambarių buto,
kurio plotas 62,05 m2 (skirtingų 3 kambarių butų yra skirtingos kvadratūros) buvusio administratoriaus UAB „Debreceno
valda“ ir bendrijos „Aštuntas namas“.
3 kambarių buto mokesčiai administratoriui
Pavadinimas
Mato vnt.
Kiekis
Kaina
Suma
Administravimo mokestis
m2
62.05
0.2057
12.76
Eksploatacija
m2
62.05
0.0847
5.26
Šilumos sistemų priežiūra
m2
62.05
0.1694
10.51
Iš viso:
28.53 Lt
3 kambarių mokesčiai bendrijai „Aštuntas namas“
Pavadinimas
Mato vnt.
Bendrosios nuosavybės administravimas
m2
Šilumos ir elektros sistemų eksploatavimo
m2
mokestis
Ūkinės išlaidos
m2
Iš viso:

Kiekis
62.05

Kaina
0.34225

Suma
21.24

62.05

0.09784

6.07

62.05

0.01522

0.94
28.25 Lt

Prieš lyginant šias dvi sąskaitas reikėtų lyginti vienodas paslaugas. Į mokesčių dydį bendrijai yra įskaičiuotos
valytojos paslaugos (tokių paslaugų UAB „Debreceno valda“ tiesiog neteikė). Nepaisant to, iš sąskaitos aiškiai matyti, jog
mokesčių dydis bendrijai yra mažesnis.
Galime palyginti ir sąskaitas su įmokomis į kaupiamąjį fondą.
11 buto mokesčiai administratoriui
Pavadinimas
Mato vnt.
Kiekis
Kaina
Suma
Administravimo mokestis
m2
62.05
0.2057
12.76
Eksploatacija
m2
62.05
0.0847
5.26
Šilumos sistemų priežiūra
m2
62.05
0.1694
10.51
Papildomi darbai
m2
62.05
0.72
44.52
Iš viso:
73.05 Lt
Jūsų name UAB „X“ atliko papildomų darbų namui už 3300 Lt.
11 buto mokesčiai bendrijai „Aštuntas namas“
Pavadinimas
Mato vnt.
Kiekis
Kaina
Suma
Bendrosios nuosavybės eksploatacija ir
m2
62.05
0.34225
21.24
administravimas
Šilumos ir elektros sistemų eksploatavimo
m2
62.05
0.09784
6.07
mokestis
Ūkinės išlaidos
m2
62.05
0.01522
0.94
Įmoka į kaupiamąjį fondą
m2
62.05
0.25
15.51
Iš viso:
43.76 Lt
Mūsų name buvo atliekama nuolat papildomų darbų (vamzdyno keitimas, purvo surinkėjo keitimas, siūlių
hermetizavimas, stogo keitimas ir t.t.), už kuriuos buvo pateikiamos sąskaitos kiekvieną mėnesį atlikus darbus. Įmoka į
kaupiamąjį fondą bus mokama pastovi ir kiekvieną mėnesį. Įmokos dydis buvo nustatytas paskaičiavus 75% 2010 m.
atliktų darbų apimties. Teisingiausia įmoką, tikriausiai, būtų buvę nustatyti 10 metų vidurkį, tačiau ir šiuo atveju įmokos
dydis būtų buvęs tik didesnis. Todėl galima teigti, jog įmoka į kaupiamąjį fondą nėra didesnė negu buvo iki šiol. Jokių
papildomų įmokų už papildomus atliktus darbus bendrija neplanuoja rinkti.
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2 procentai Gyventojo sumokėto pajamų mokesčio daugiabučio namo Bendrijai remti
Gyventojas daugiabučio namo bendrijai turi galimybę paskirti iki 2 procentų jau sumokėto gyventojų
pajamų mokesčio. Bendrija šias lėšas gali naudoti daugiabučio namo savininkų susirinkimo metu priimtame
sprendime nustatytiems tikslams pasiekti, tarp jų – mokėti už namo priežiūrą ir remontą, aplinkos tvarkymą ir
pan.
Kas gali skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai?
Prašymą FR0512 gali teikti bet kuris nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis pajamų, nuo kurių buvo
išskaičiuotas ir į Valstybės biudžetą sumokėtas gyventojų pajamų mokestis. Tai gali būti, pavyzdžiui, darbo
užmokesčio pajamos, nuomos pajamos, turto pardavimo pajamos, pajamos už į laužą priduotą metalą ar
panašiai.
Kaip greičiausiai pateikti (patikslinti) prašymą?
1. Elektroniniu būdu pildytą prašymą galite pateikti elektroniniu būdu.
2. Prašymą FR0512 pristatykite į jūsų Apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių
(Taikos pr. 28) arba siųskite paštu (Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda).
Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Ar sulauksime kito laikraštuko numerio?
Bendrija ir toliau planuoja leisti laikraštuką ne
rečiau kaip vieną kartą į pusmetį. Tam yra kelios
objektyvios priežastys:
 Objektyviai informuoti bendrijos narius, apie
bendrijoje vykstančius procesus (kiek lėšų buvo
surinkta, kokie darbai buvo atlikti, kiek lėšų buvo
tam panaudota, taip pat atsakyti į dažniausiai
užduodamus klausimus ir pan.), taip sumažinant
„sugedusio telefono“ efektą.
 Bendrijos tikslas – netik administruoti namą,
tačiau ir suburti bendruomenę, todėl kiti
leidinukai galėtų tapti bendruomenės vitrina.
Todėl jei turite ką papasakoti apie save (rašote
eiles, tapote paveikslus, gražiai grojate ar pan.),
dovanojate, keičiate, sveikinate, siūlote idėją
bendruomenei ar šiaip turite kuom pasigirti,
mielai pasidalintume su visais. Rašykite el.paštu
antanas1981@gmail.com arba užeikite į 11 butą.

DNSB „Aštuntas namas“ rekvizitai
Įmonės kodas 302748173
Buveinės adresas: Statybininkų pr. 8 - 11, LT-94225 Klaipėda
AB SWEDBANK bankas
Banko sąskaita 397300010131171290

8 psl.

Statybininkų 8 Nr. 2 (2) 2012 balandžio 16 d.

DNSB „Aštuntas namas“ valdybai
(Statybininkų pr. 8, Klaipėda)
PRAŠYMAS
2012- ___-___

...............................................................................................................................................................................
(Patalpos savininko VARDAS, PAVARDĖ, ASMENS KODAS

Adresas: .........................................................................................................................................................
Gyvenamosios patalpos duomenys: ...............................................................................................................
Data: .....................................................................................................................................................................
Prašau priimti mane ....................................................................................... į Daugiabučių namo Statybininkų pr.8, Klaipėda
butų savininkų bendriją.
Prie prašymo pridedu VĮ „Registrų centras“ išduotą man nuosavybes teise priklausančią pažymos kopiją (įrodančią mano, kaip
savininko teises į butą patvirtinimą (būtina jei butas įsigytas po 2012-02-26d)).
Su bendrijos įstatais, bendrijos vidaus taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku jų laikytis.

Bendrijos reikalais arba ekstra atveju su manimi galima susisiekti:
Telefonas: .............................................................................................................................................................
El. paštas: .............................................................................................................................................................

..............................................
(Parašas)

.............................................................................................
(Vardas, Pavardė)

Užpildytą prašymą grąžinti valdybai. Pildo laisva valia tik tie butų savininkai, kurie nėra bendrijos nariais!

