Pečiatka podateľne MsÚ

Žiadosť o pridelenie bytu

Uchádzač o byt:

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko :
Stav
:
Dátum narodenia :
Rodné číslo
:

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

...................................................................
....................................................................
Terajší spôsob bývania:
a) vo vlastnom byte
b) v RD vlastnom
c/ v RD u rodičov
d) spolu v byte s rodičmi
e) v ubytovacom zariadení
f) v časti bytu u:
g) v nájomnom byte

Trvalé bydlisko:

.....................................................
ul. ................................č. ............

Prechodné bydlisko:
Poštová adresa:

.....................................................
ul. ...............................č. ............

Povolanie uchádzača:

Názov zamestnávateľa:

Kontakt :
osobný .................................

Kontakt do zamestnania:

e-mail ..................................

Osobné údaje príslušníkov domácnosti žiadateľa, ktorí budú užívať prenajatý byt:
Meno a priezvisko, bydlisko partnera/ky
Rodné priezvisko partnera/ky:

Vzťah

Dátum
narodenia

Zamestnanie, kde
Žiak/študent

Terajší
spôsob
bývania:

Potvrdenie správcu bytu o platení
nájomného a služieb :
Popis terajšieho bytu, ktorý žiadateľ užíva:

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

Potvrdenie zamestnávateľa žiadateľa:

Potvrdenie zamestnávateľa manžela/ky (druha/):

Žiadateľ je zamestnaný ako:
od .....................................do .......................................

Partner/ka žiadateľa je zamestnaný/á ako:
od ......................................do ............................

s priemerným čistým mesačným. príjmom vypočítaným
z posledného ukončeného kalendárneho štvrťroka
v danom roku :

s priemerným čistým mes. príjmom vypočítaným
z posledného ukončeného kalendárneho štvrťroka
v danom roku :

.............................. €|

..............................€

priemerný čistý mesačný príjem
za predchádzajúci kalendárny rok ................................ €

priemerný čistý mesačný príjem
za predchádzajúci kalendárny rok ................................€

Dátum:
Pečiatka a podpis:

Dátum:
Pečiatka a podpis:

Uchádzač o byt, resp. jeho partner je vlastníkom, resp. spoluvlastníkom:
RD - kde:
.......................................................................................................................................
bytu - kde:
.......................................................................................................................................
byt odkúpil/neodkúpil od mesta Detva v roku:
..............................................................................
Nájomcom družstevného bytu: ............................................................................................................................
Uchádzač o byt mal vo vlastníctve nehnuteľnosť, ktorú previedol na inú osobu:
áno, v roku:
nie
Bližšie zdôvodnenie žiadosti:

Požadujem byt:
Označiť počet izieb,
príp. lokalitu

1- izbový
2- izbový
3- izbový

1 - izbový nižší štandard

Čestne vyhlasujem, že údaje v tejto žiadosti sú pravdivé, že okrem potvrdeného a zdokladovaného
príjmu nemám žiadny iný príjem.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam
týmto súhlas so spracovaním osobných údajov na účely pridelenia mestského nájomného bytu.

Dátum: ..........................................

Podpis: ...........................................

Súčasť žiadosti tvoria prílohy:
 Príjem všetkých členov domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa
preukázané ročným zúčtovaním preddavkov na daň, alebo daňovým priznaním
 Potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, materského, alebo rodičovského príspevku,
prídavky na deti, výživné a iné
 U dôchodcov doklad o výške poberaného dôchodku, lekárske potvrdenie a iné
Povinnosťou žiadateľa je všetky zmeny v osobných údajoch, zmenu bydliska, zamestnávateľa, ako aj
získanie bytu do nájmu alebo osobného vlastníctva atď. písomne oznámiť oddeleniu správy majetku
Mestského úradu v Detve.
V prípade, že žiadosť nebude v poslednom kalendárnom roku vybavená, v nasledujúcom roku je
povinnosťou žiadateľa svoju žiadosť aktualizovať opätovným doložením príjmov za predchádzajúci
kalendárny rok a ukončený štvrťrok spolu za všetky spoločne posudzované osoby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potvrdenie MsÚ v Detve, referátu daní a poplatkov (č. dverí 110), o zaplatení poplatkov za odvoz
TKO a DSO:

