Žiadateľ

Meno:
Titul:

Priezvisko:
Trvalý pobyt:

Meno:
Titul:

Priezvisko:
Trvalý pobyt:

Obecný úrad Staškov

VEC: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Staškove.
týmto žiada Obec Staškov o pridelenie nájomného
1,2,3 – izbového, bytu.
Bližšie informácie a osobitné dôvody uvádzam v priloženom dotazníku.

V .............

dňa

......................................................
podpis žiadateľa

Príloha: Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

DOTAZNÍK K ŽIADOSTI O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU
1. Žiadateľ/ka

Priezvisko, meno, titul: ........................................................................
Adresa trvalého bydliska: ........................
Dátum narodenia: ........................
Rodné číslo:..............................
Telefónne číslo: ..
Zamestnávateľ:
2. Spolužiadateľ/ka : manžel (-ka) / druh/družka

Priezvisko, meno, titul: ................................................................................................................
Rodné priezvisko:.........................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................... Rodné číslo: ...............................................
Telefónne číslo: ............................................. E-mail: .......................................................
Zamestnávateľ: ............................................................................................................................
Žiadam o pridelenie...........................izbového bytu, alebo..................................izbového bytu.
Menný zoznam všetkých budúcich užívateľov po pridelení bytu:
(osoby, tvoriace domácnosť, ktoré sa posudzujú spoločne na účely pridelenia nájomného bytu)
Priezvisko a meno

Dátum
narodenia

Rodné číslo

Príbuzenský pomer k
žiadateľovi

3. Súčasné bytové pomery
V súčasnosti bývam:
V rodinnom dome, ktorého som:
vlastníkom
nájomcom
vlastním členský podiel
vlastníkom bytu je ..........................................................................................
A) V rodinnom dome s počtom bytových jednotiek: ....................................., ktorého som:
vlastníkom
spoluvlastníkom
nájomca
v rodinnom vzťahu k vlastníkovi bytu ...........................................................

4. Iné údaje

Uveďte osobitné dôvody žiadosti o pridelení bytu odôvodňujúce naliehavosť bytovej potreby, podľa
možnosti doložte doklady:

Finančná zábezpeka
V prípade pridelenia bytu som schopný ihneď zložiť finančnú zábezpeku vo výške 3 mesačných splátok
prideleného nájomného bytu:
Áno/Nie.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
Dotknutá osoba udeľuje súhlas podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov za účelom pridelenia bytu po dobu 3
roka.

V ..........................................., dňa ...............
.................................................
podpis žiadateľa
Povinné prílohy
Príloha 1: (ak ste boli zamestnaní)
Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa – mesačný rozpis (obidvoch manželov, príjem ďalšej zárobkovej osoby
žijúcej v spoločnej domácnosti)
alebo
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny

Vám ho zamestnávateľ)
Príloha 2: Iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa započítava do súm životného minima:
Potvrdenie o invalidnom dôchodku
Potvrdenie o starobnom dôchodku
Potvrdenie o sirotskom dôchodku
Potvrdenie o poberaní sociálnych dávok
Potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti
Potvrdenie o poberaní materského príspevku
Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku
Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
Potvrdenie o poberaní výživného
Potvrdenie o poberaní PN
Iný príjem

Je potrebné dodržať podmienky, ktoré ukladá VZN č. 5/2016.

rok (vystaví

Príloha 1 a)
Obecný úrad v Staškove
Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok 2018 od zamestnávateľa

(vrátane

daňového bonusu)

Mesačný rozpis
ŽIADATEĽ/KA

MANŽEL/KA, DRUH/DRUŽKA

Meno, priezvisko, titul:
Mesiac

Čistý mesačný
príjem

Meno, priezvisko, titul:
Daňový bonus

Mesiac

Čistý mesačný
príjem

Január

Január

Február

Február

Marec

Marec

Apríl

Apríl

Máj

Máj

Jún

Jún

Júl

Júl

August

August

September

September

Október

Október

November

November

December

December

SPOLU
Dátum vystavenia:

SPOLU
Dátum vystavenia:

Daňový bonus

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

