Meno, priezvisko, presná adresa ( trvalý – prechodný pobyt )

Obec Beňadiková
Obecný úrad
Beňadiková 17
032 04 Beňadiková

Vec: Žiadosť o pridelenie bytu
1. Dolupodpísaný(á)........................................................ rodený(á).....................................
narodený(á)........................................... miesto narodenia................................................
trvale bytom.............................................prechodný pobyt..............................................
rod. stav........................................... počet detí.................................................................
a) žiadam o pridelenie obecného bytu ( 1,2,3 izbový)....................................................
b) v súčasnej dobe vlastním byt ( kde, plocha v m2 ).......................................................
nevlastním ( bývam kde )...........................................................................................
2. Dôvody podania žiadosti ( napr. : vážnosť rodinnej , bytovej situácie.... atď. )
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Po pridelení bytu budú so žiadateľom v byte bývať ( manžel/ka, deti, druh, družka):
- ................................................... vek..............................
- ................................................... vek..............................
- ................................................... vek..............................
4. Som zamestnaný:
Názov firmy............................................................... sídlo firmy...................................
pracovná pozícia........................................................ od kedy........................................

5. Zároveň súhlasím a rešpektujem podmienky, ktoré v rámci pridelenia bytu obec bude mať.
Taktiež súhlasím a rešpektujem otázky finančné, ako aj organizačné, ktoré vyplývajú
z prenájmu bytu v súlade s platnými právnymi normami. Bol(a) som vyrozumený (á), že sa
jedná o byt nájomný, ktorý je vo vlastníctve obce.
6. Som si vedomý(á), že nepravdivé údaje uvedené v žiadosti, prípadne zamlčanie dôležitých
údajov budú dôvodom nepridelenia bytu.
Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
V .................................... dňa..............................

Tel. kontakt: Pracovisko.....................................
Súkromné č. ..................................
E-mail.................................................................

..................................................
vlastnoručný podpis

Prílohy, ktoré je potrebné doložiť k Žiadosti o pridelenie nájomného bytu (od obidvoch manželov,
prípadne príjem ďalšej zárobkovej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti)
Príloha 1: (ak ste bol(a) zamestnaný (á))
a)
Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa
b)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok (vystaví Vám ho zamestnávateľ)
Príloha 2: ( ak ste podávali daňové priznanie)
Potvrdenie o podaní daňového
predchádzajúci kalendárny rok

priznania

k dani

z príjmov

fyzickej

osoby

za

Príloha 3:
Iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa tiež zarátava 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 detí,
- potvrdenie o poberaní výživného,
- potvrdenie o poberaní PN,
- iný

