PEČIATKA PODATEĽNE

ŽIADOSŤ O NÁJOM BYTU
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI:
Titul:
MENO:

PRIEZVISKO:

DÁTUM NARODENIA:

STAV:

ZAMESTNÁVATEĽ A ADRESA PRACOVISKA:

TRVALÝ POBYT:
Mesto:
POŠTOVÁ ADRESA:
č.

Telefonický kontakt:
ulica:
Mesto:

č.
ulica:

ŽIADATEĽ NIE JE NÁJOMCOM ŽIADNEHO BYTU
A ZARAĎUJE SA DO SKUPINY:
 Manželia s deťmi
 Osamelý rodič
 Bezdetní manželia
 Slobodný
 Vdovec
 Rozvedený
 Invalidný dôchodca
 Dôchodca
 Iné

PSČ :
ÚDAJE O SÚČASNEJ BYTOVEJ SITUÁCII
ŽIADATELIA:
Žiadateľ býva v :  rodinnom dome
 byte ,
kde je celkom __ izieb a žije tam celkom __ osôb
 oddelene od svojej rodiny /pokiaľ ide o
manželov/
 u rodičov
 u rodičov jedného z manželov
 u príbuzných, známych
 rodina žije v slobodárni
 v nájme/podnájme
 slobodný žije v
slobodárni
ADRESA:

Uviesť všetky osoby, ktoré budú so žiadateľom bývať v spoločnej domácnosti : (partner , deti, rodičia, ostatní)
Meno a priezvisko
Dátum
Vzťah
(dcéra, Zamestnávateľ (adresa pracoviska)
syn, druh, družka,
narodenia
manžel, manželka)

ÚDAJE O SÚČASNEJ BYTOVEJ SITUÁCII PARTNERA ŽIADATEĽA: (AK ŽIJÚ ODDELENE)
Partner býva u: _____________
v :  rodinnom dome  byte, počet izieb celkom ___ osôb celkom ___
ADRESA:
DO VODY : Vplývajú súčasné podmienky bývania preukázateľne nepriaznivo na zdravotný stav žiadateľa, resp. na členov rodiny
(držiteľ preukazu ZŤP – stručný opis + prílohy –uviesť iné dôvody na pridelenie bytu.

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA ŽIADATEĽA:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA PARTNERA:

ŽIADATEĽ JE ZAMESTNANÝ A PRACOVNÝ POMER NA
DOBU:

PARTNER JE ZAMESTNANÝ A PRACOVNÝ POMER NA
DOBU:

 NEURČITÚ  URČITÚ DO: ........................................
S čistým priemerným mesačným príjmom za predchádzajúci

 NEURČITÚ  URČITÚ DO: .......................................
S čistým priemerným mesačným príjmom za predchádzajúci

kalendárny rok.........................................EUR

kalendárny rok.......................................EUR

PEČIATKA A PODPIS

PEČIATKA A PODPIS

DOPLŇUJÚCE SKUTOČNOSTI
 Mimoriadne rodinné okolnosti, ktoré ohrozujú fungovanie domácnosti
 Iné
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAJETKOVÉ POMERY
 Žiadateľ  partner je  vlastníkom  spoluvlastníkom :
 RODINNÉHO DOMU, BYTU - ADRESA:
 CHATY, CHALUPY – ADRESA:
 INÉ:
 Žiadateľ  partner je  nájomcom  spolu nájomcom bytu – priložiť nájomnú zmluvu .  Žiadateľ
 partner je  vlastníkom  spoluvlastníkom nehnuteľného majetku – priložiť list vlastníctva.
 Žiadateľ  partner, nie je vlastníkom, spoluvlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie ani nájomcom, spolunájomcom bytu
POŽADOVANÝ BYT
• Podľa počtu izieb :  garsónka  1- izbový
 2 -izbový  3 - izbový byt
• Podľa zaradenia bytu :
 bežného štandardu
 nižšieho štandardu
 osobitného určenia (pre dôchodcov)
 osobitného určenia (pre invalidných dôchodcov s ťažkým telesným postihnutím)

PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že nie som nájomcom bytu ani výlučným vlastníkom bytu, rodinného domu a mnou uvedené údaje v tejto
žiadosti sú pravdivé. Zároveň beriem na vedomie poučenie uvedené v tlačive. V prípade uvedenia nepravdivých údajov
alebo v prípade neaktuálnych údajov v žiadosti som si vedomý, že žiadosť bude vyradená z evidencie.

Podpis žiadateľa:

Podpis partnera:

SÚHLAS
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávam svojim podpisom
súhlas pre Obec Zvolenskú Slatinu na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a to na dobu určitú a na
účely uvedené v tejto žiadosti .Súhlas je možné odvolať písomne, v prípade zrušenia tejto žiadosti .
Zvolenská Slatina, dňa :

Podpis žiadateľa:
Podpis partnera:

Súčasťou žiadosti sú prílohy :
 príjem všetkých členov domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa, ročné zúčtovanie preddavkov na daň).
Potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, materského príspevku, rodičovského príspevku, prídavky na deti ,výživné a iné.
 u dôchodcov doklad o výške poberaného dôchodku , lekárske potvrdenie

iné

 Potvrdenie, že žiadateľ a jeho členovia domácnosti nemajú v obci Zvolenská Slatina nedoplatky na daniach a poplatkoch /za
komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností/.
Obec Zvolenská Slatina:
Poučenie:
Povinnosťou žiadateľa je každoročné aktualizovanie žiadosti. Žiadateľ predloží príjem za predchádzajúci kalendárny rok
vrátane príjmov osôb uvedených v žiadosti a uzatvorený štvrťrok. Ďalej je potrebné uvádzať všetky zmeny v osobných
údajoch, a to písomnou formou.

