Obecný úrad Horná Kráľová,
Hlavná 17,
951 32 Horná Kráľová

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko:........................................................................................................................
Trvalé bydlisko:............................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ..........................................................................................................
Štátna príslušnosť:.........................................................................................................................
Rodinný stav:................................................................................................................................
Telefón:.........................................................................................................................................
Čistý mesačný príjem od zamestnávateľa :..................................................................................
Žiadam: 1-izbový byt, 2- izbový byt, 3 – izbový byt

Údaje o manželovi, manželke, druhovi, družke
Meno a priezvisko:........................................................................................................................
Trvalé bydlisko:............................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ..........................................................................................................
Štátna príslušnosť:.........................................................................................................................
Rodinný stav:................................................................................................................................
Telefón:.........................................................................................................................................
Čistý mesačný príjem:...................................................................................................................

Údaje o maloletých deťoch žiadateľa, prípadne do 25. roku života dieťaťa
Meno, priezvisko a dátum narodenia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V .......................................... dňa:...........................

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

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

Podpísaný (á) ...........................................................................................................................
Narodený (á) ...........................................................................................................................
Bytom: .....................................................................................................................................
Číslo OP: ................................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju česť, že nie som vlastníkom bytu, bytového domu alebo rodinného
domu a nie som väčšinovým spoluvlastníkom bytu, bytovému domu alebo rodinného domu,
taktiež so mnou posudzované osoby nie sú vlastníkmi bytu, bytového domu alebo rodinného
domu a a tiež nemajú nájomný vzťah k bytu, bytovému domu alebo rodinnému domu.

Vyhlasujem, že údaje o majetku sú úplné a správne.
Som si vedomý (á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.

Vlastnoručný podpis žiadateľa.................................................................................................

V Hornej Kráľovej dňa: ............................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno a priezvisko: .................................................................................................................
Rodená:

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

Dátum narodenia: .................................................................................................................
Rodné číslo:

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

Bydlisko:

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

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov pre úradné účely
uvedených v dokladoch potrebných k žiadosti o byt.

V Hornej Kráľovej, dňa

....................................
podpis

K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť:
a./popis súčasnej bytovej situácie,
b./potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne
zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výške
dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
c./u žiadateľov (fyzické osoby) o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ
(fyzická osoba) alebo člen jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
d./čestné vyhlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme,
e./čestné vyhlásenie o tom, že nie je nájomcom mestského, štátneho, družstevného, podnikového,
služobného bytu, ani vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu, resp. domu.
Žiadateľom (fyzická osoba) o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá:
a./je vlastníkom bytu alebo rodinného domu, nájomcom mestského, štátneho, družstevného,
podnikového, služobného bytu, ani vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu,
resp. domu.
b./bola v predchádzajúcom období neplatičom bytu vo vlastníctve Obce Horná Kráľová a nedoplatok
na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu nebol do dňa podania žiadosti o pridelenie
nájomného bytu uhradený,
c./

ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené záväzky voči Obce Horná
Kráľová

Žiadateľ (fyzická osoba) o nájomný byt je povinný:
a./nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb
do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,
b./každý rok k dátumu zaradenia do evidencie aktualizovať žiadosť a predložiť príjmy domácnosti
za predchádzajúci kalendárny rok.
Nesplnenie si týchto povinností, resp. uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti má za následok
vyradenie žiadosti z evidencie.

