Príloha č. 1 k VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2017
Obec Dedina Mládeže
Obecný úrad
Nám. 4. apríla č.7/8
946 03 Dedina Mládeže

Žiadosť o nájom obecného bytu
A. Žiadateľ
1. Titul, meno a priezvisko: ..........................................................................................
2. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): .........................................................
..................................................................................................................................
3. Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): ....................................................
...................................................................................................................................
4. Dátum narodenia: ..........................................................
5. Rodinný stav: ................................................................
6. Štátna príslušnosť: .........................................................
7. Žiadam o pridelenie nájomného bytu ............................... izbového. (jeden alebo
dvojizbový)
B. Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti1:
Meno a priezvisko

Pobyt (trvalý aj
prechodný)

Dátum
narodenia

Vzťah k
žiadateľovi

1
2
3
4

Členom domácnosti zahrnutým do žiadosti je príbuzný žiadateľa, ktorý sa spolu so žiadateľom uchádza
o nájom obecného bytu a v prípade uzavretia nájomnej zmluvy sa spolu s ním do obecného bytu nasťahuje.
Môže ním byť: manžel alebo manželka žiadateľa, druh alebo družka žiadateľa, dieťa žiadateľa. Ďalší príbuzní
žiadateľa v priamom rade môžu byť zahrnutí do žiadosti iba v prípade, ak žijú so žiadateľom v spoločnej
domácnosti nepretržite najmenej 3 roky.
1

C. Bytové pomery žiadateľa:
1. Žiadateľ v súčasnosti býva:
u rodičov

ÁNO

NIE

u iných príbuzných

ÁNO

NIE

u cudzích (podnájom, slobodáreň, ubytovňa) uviesť kde: .........................................
inde, uviesť, kde: ........................................................................................................
2. Uviesť kto je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu,
v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt: (k žiadosti priložiť kópiu nájomnej zmluvy,
alebo výpisu listu vlastníctva): ..................................................................................
D. Zdravotné pomery žiadateľa
1. Zdravotné postihnutie žiadateľa alebo člena domácnosti zahrnutého do žiadosti (u
každého uviesť meno a priezvisko a mieru a typ postihnutia)
Meno a priezvisko: .....................................................................................................
Miera a typ postihnutia: ...............................................................................................
1 a) Vyžaduje si zdravotné postihnutie oddelené bývanie?
1 b) Vyžaduje si zdravotné postihnutie bezbariérové bývanie?

ÁNO
ÁNO

NIE
NIE

E. Dôvod podania žiadosti: ................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

F. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov žiadateľa uvedených v tejto žiadosti
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho žiadosti a so zverejnením
osobných údajov na webovom sídle obce Dedina Mládeže v rozsahu titul, meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu žiadateľa.
Dátum:
.......................................
Podpis žiadateľa
Prílohy:
1. Potvrdenie o príjme žiadateľa
2. Vyhlásenie k žiadosti o nájom obecného bytu

Vyhlásenie k žiadosti o nájom obecného bytu
Titul, meno a priezvisko žiadateľa: ........................................................................................
Trvalý pobyt žiadateľa: ...........................................................................................................
Dátum narodenia žiadateľa: ................................................
Podpísaný (á) ...................................................................... týmto vyhlasujem, že:
1.A žiadosť o nájom obecného bytu podávam z dôvodu, že:
a) nie som vlastníkom ani nájomcom bytu alebo rodinného domu,
b) som nájomcom bytu v dome v celosti alebo podiele vydanom oprávnenej osobe
v rámci predpisov o reštitúcii alebo privatizácii majetku,
c) vlastníkom ani nájomcom bytu alebo rodinného domu nie je ani môj manžel (-ka),
ani žiadny z členov domácnosti zahrnutých do žiadosti o nájom obecného bytu,
1.B som vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného
domu a žiadosť podávam preto, že uvedený byt/rodinný dom nemôžem užívať na
bývanie z dôvodu, že (uviesť): ...................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Doteraz som nebol vlastníkom bytu, ktorý bol prevedený do vlastníctva v zmysle
zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
4. Obec Dedina Mládeže so mnou v priebehu posledných 5 rokov nerozviazala zmluvu
o nájme obecného bytu z dôvodu nedodržiavania povinností nájomcu v zmysle
Občianskeho zákonníka a zmluvy o nájme obecného bytu.
5. Nebol (-a) som právoplatne odsúdený (-á) za úmyselný trestný čin.
6. Som si vedomý (-á) povinnosti žiadateľa oznamovať obci Dedina Mládeže každú
zmenu údajov uvedených v žiadosti a povinnosti každý rok do 15. februára v prípade
záujmu o obecný nájomný byt aktualizovať svoju žiadosť.
7. Všetky údaje, ktoré som uviedol (-a) v žiadosti o nájom obecného bytu a v jej
prílohách sú pravdivé a som si vedomý (-á), že uvedenie nepravdivých údajov
v aktualizácii žiadosti, v jej prílohách alebo tomto vyhlásení môže byť dôvodom na
nezaradenie do zoznamu žiadateľov alebo na vyradenie zo zoznamu žiadateľov.

Dátum:

..........................................
Podpis

Potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………
Rodné priezvisko: …………………………….. dátum narodenia: ………………………….
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………….
(Ulica, číslo domu, PSČ)

Počet vyživovaných osôb: ……………………
Zamestnaný od: ……………………………… Pracovné zaradenie: ………………………….
Priemerný mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov: ……………………€
Slovom: …………………….................................... €
Pracovný pomer je dojednaný na dobu …………………………
Zamestnávateľ: ………………………………………………………………………………
IČO zamestnávateľa: ………………………….. Telefón: …………………………………
Meno a priezvisko zástupcu zamestnávateľa, ktorý vystavil potvrdenie:
…………………………………………………………………………………………………
Dátum a miesto: …………………………………………

Podpis a pečiatka zamestnávateľa

