Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadateľ/žiadateľka
1. Meno a priezvisko / i rodné /
2. Dátum a miesto narodenia
3. Rodné číslo
4. Stav
5. Trvalý pobyt
6. Prechodný pobyt
7. Bydlisko súčasné / u rodičov, podnájom /
8. Zamestnávateľ
9. Čistý príjem

..............................................
..............................................
..............................................
...........................................
...........................................
..............................................
..............................................
...............................................
...........................................

Manžel/manželka
10. Meno a priezvisko / i rodné /
11. Dátum a miesto narodenia
12. Rodné číslo
13. Trvalý pobyt
14. Prechodný pobyt
15. Zamestnávateľ
16. Čistý príjem

..............................................
..............................................
..............................................
...........................................
..............................................
..............................................
...........................................

Deti žiadateľa
Meno a priezvisko
dátum narodenia
rodné číslo
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Majetkové pomery
byt v osobnom vlastníctve
rodinný dom
stavebný pozemok
iné
17. Skladba bytu, v ktorom v súčasnosti bývate :
kuchyňa
1.izba o ploche
.............
2.izba o ploche
.............
3.izba o ploche
.............
4.izba o ploche
.............
predsieň
kúpelňa
WC v byte
Z toho vy užívate:

áno-nie
áno-nie
áno-nie
áno-nie

áno-nie

áno-nie
áno-nie
áno-nie

18. Vybavenie bytu
vodovod
plyn
el. prúd
19. Počet osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti
20. Počet rodín, žijúcich v spoločnej domácnosti
21. Do nájomného bytu sa nasťahuje celkom
22. Požiadavka na izbovitosť:

áno-nie
áno-nie
áno-nie
.....................
.....................
..................... osôb
1-izbový
2-izbový
3-izbový
bezbariérový

23. Telefonický kontakt
24. Osoba ZŤP
áno-nie
25. Žiadateľ / chovanec alebo bývalý chovanec DD /
áno-nie
26. Žiadateľ je poberateľom dávok a príspevkov v hmotnej
núdzi
áno-nie
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov. Zároveň súhlasím, aby pre účely vystavenia
Súhlasu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt boli použité moje identifikačné údaje.
Kvačany, dňa

........................

vlastnoručný podpis

......................

Prílohy:
1. Potvrdenie žiadateľa a manžela/manželky/ o dobe zamestnania a o výške priemerného
čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
2. U žiadateľov ZŤP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia
3. V prípade, ak ide o žiadateľa ako chovanca, resp. bývalého chovanca DD, doklad od
príslušného DD
4. V prípade ak ide o žiadateľa-poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad
o tomto vydaný Úradom práce, soc. vesí a rodiny
5. Potvrdenie o majetkových pomeroch, vydané obecným úradom, alebo Mestským
úradom, referátom daní a poplatkov / manžel/manželka, druh/družka /
6. Popis súčasnej bytovej situácie a vývoj bytovej situácie za posledných 5 rokov

Kompletnú žiadosť, vrátane príloh požadujeme vrátiť do ................. ,
V prípade neakceptovania uvedeného termínu budeme Vašu žiadosť
považovať za bezpredmetnú.
Súhlasím, aby moje osobné údaje boli použité na všetky úkony pri výbere
nájomcov bytov a v prípade vydania súhlasu obce k uzatvoreniu nájomnej
zmluvy i na ďalšie úkony súvisiace s nájmom bytu.
Vlastnoručný podpis žiadateľa

