Kudlanka

DÄšDÄšNÃ• RODINNÃ‰HO DOMKU
PondÄ›lÃ-, 17 bÅ™ezen 2014

Dobrý den, je mi 47 let a s manÅ¾elem máme dva syny - 23 let a 29 let. Sourozence Å¾ádné nemám. Bydlím s rodiÄ•i a
syny v rodinném domku. ManÅ¾el bydlí se svými rodiÄ•i v domku na vesnici. Jeho rodiÄ•e - 83 let a 75 let jsou oba nemocní,
proto se o nÄ› musí sám starat.

Tam bydlet ale pro mÄ› "nejde". Já sama jsem v invalidním dÅ¯chodu - mám epilepsii. PonÄ›vadÅ¾ nemám vÅ¯bec jasno
co se týÄ•e dÄ›dictví rodinného domu, tak by mÄ› moc zajímalo. jaké mám nebo budu jednou mít ve&scaron;kerá práva a
povinnosti. A to i v pÅ™ípadÄ›, kdyby dÅ¯m zdÄ›dili synové.
Byla bych moc ráda, kdybyste mi to vysvÄ›tlili jako úplnému
laikovi. PÅ™edem Vám moc dÄ›kuji a pÅ™eji hezký den. LENKA Milá Lenko,
málo informací... A protoÅ¾e málo informací
tebe, tak bohuÅ¾el i ode mne. KdyÅ¾ tak napi&scaron; víc - 1) jak je to s domkem, ve kterém nyní se syny a rodiÄ•i
bydlí&scaron;. Kdo ho vlastní? Pokud je&scaron;tÄ› rodiÄ•e a pÅ™evedou ho dejme tomu na tebe, mohou si v domÄ› vymínit
právo vÄ›cného bÅ™emene, tzn. bydlení aÅ¾ do své smrti. Za podmínek, které si souÄ•asnÄ› spolu domluvíte. 2) stejné to bud
pokud je domek uÅ¾ tvÅ¯j - tak stejnÄ› tak si mÅ¯Å¾e&scaron;, pokud bys ho chtÄ›la pÅ™edat svým synÅ¯m, vymínit totéÅ¾. J
vÅ™ele nedoporuÄ•uju, pÅ™edat domek obÄ›ma klukÅ¯m s tím, Å¾e kaÅ¾dý má ideální pÅ¯lku. ProtoÅ¾e snad jen jablko jde
témÄ›Å™ na dvÄ› stejné Ä•ásti, tak se pÅ™i pozdÄ›j&scaron;ím dÄ›lení (udrÅ¾ování, financování) vÄ›t&scaron;inou dÄ›dicové
shádají. Tohle je nejlep&scaron;í nÄ›jak "o&scaron;éfovat" uÅ¾ pÅ™edem... 3) V podstatÄ› stejné je do s domkem manÅ¾elový
rodiÄ•Å¯.
Pokud bys chtÄ›la vÄ›dÄ›t nÄ›co konkrétnÄ›j&scaron;ího, musí&scaron; mi napsat také konkrétnÄ›j&scaron;í
informace. SrdeÄ•nÄ› zdravím a drÅ¾ím palced@niela
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