Združenie pre lepšiu správu bytových domov

PRIHLÁŠKA
NAJLEPŠIE ČLENSTVO PRE
SPRÁVCU/DRUŽSTVO
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ČLENA ZLSBD
Názov spoločnosti: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Ulica: ___________________________________________________________Číslo: __________________________
Mesto: __________________________________________________________ PSČ: __________________________
IČO: ___________________________ DIČ/IČ DPH: _________________________________________________
Konateľ: _______________________________________________________________________________________

VÝŠKA PRÍSPEVKU ROČNE
Počet bytových____________________ a nebytových jednotiek __________________________
Ročný doplatok k členskému príspevku: 300 €

KONTAKTNÉ OSOBY
Meno: _________________________________________________________________________________________
Funkcia: ________________________________________________________________________________________
Telefón: ________________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________

Meno: __________________________________________________________________________________________
Funkcia: ________________________________________________________________________________________
Telefón: ________________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava
Business center Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice

tel.: 0911 230 011
www.lepsiasprava.sk
www.zlsbd.sk

info@lepsiasprava.sk
Facebook @zlsbd
Instagram #zlsbd

VÝHODY NAJLEPŠIEHO ČLENSTVA
Nižšie uvedené bonusové výhody sa pripočítajú k 38 výhodam lepšieho členstva.
•
•
•
•

prístupe k videozáznamom z vybraných odborných seminárov
prístup k videoarchívom z kongresov LEPŠIA SPRÁVA, bez ohľadu či sa „najlepší“ člen kongresu
osobne zúčastnil alebo nie
vyhradené právne poradenské služby (4 hodiny mesačne)
uprednostnenie v poskytovaní právnych služieb a vybavení žiadostí prostredníctvom špeciálnej emailovej adresy

Svojim podpisom potvrdzujem registráciu v Združení pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova
886/23, 811 05 Bratislava. Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich
rešpektovať. Členstvo nadobúda platnosť ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku.
Úhrada členského poplatku sa vykoná jednorazovo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet
združenia.
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK96 0900 0000 0051 4123 7768
VS: (IČO spoločnosti)
Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte na e-mailovú adresu združenia info@lepsiasprava.sk alebo na
korešpondenčnú adresu Združenia pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava
– Staré mesto.
Združenie pre lepšiu správu bytových domov použije údaje uvedené v prihláške výhradne pre účely
vlastných informačných systémov a evidencie v registri v súlade s nariadením GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V _________________________ dňa__________________
Podpis (pečiatka)
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