OBEC JABLONEC
Obecný úrad
Jablonec 206
900 86 Jablonec

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadateľ o byt
Trvalý pobyt
žiadateľa

Prechodný pobyt
žiadateľa

Priezvisko, meno a titul:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodinný stav:

Ulica:

č. domu/bytu:

Ulica:

č. domu/bytu:

Mesto, PSČ:

č. telefónu:

Mesto:

č. telefónu:
Výška čistého mesačného
príjmu - potvrdený
zamestnávateľom:

Adresa zamestnávateľa:
Požadovaná veľkosť bytu (garz., 1. izb., ...):

Zakrúžkujte akú výšku mesačného nájomného ste schopný platiť:
a) 80 € - 160 €

b) viac ako 160 €

c) maximálne však .................

Údaje o osobách, ktoré budú bývať v spoločnej domácnosti žiadateľa: (manžel, manželka, druh, družka, deti
a pod. ....)

Priezvisko a meno

Dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi

Zamestnanie

Dôvody pre poskytnutie bytu: /naliehavosti riešenia bytovej situácie/

ŽIADOSŤ JE POTREBNÉ NA ZAČIATKU KALENDÁRNEHO ROKU OBNOVIŤ NAJNESKÔR DO
31.03. 1 A NAHLÁSIŤ KAŽDÚ PODSTATNÚ ZMENU!

1

V zmysle § 3 bod 6 VZN č. 5/2016 obce Jablonec

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, dáva žiadateľ o byt svojím podpisom písomný súhlas Obci Jablonec na využívanie osobných
údajov uvedených v žiadosti o pridelenie bytu na účely jej spracovania.
Podpis žiadateľa:

V Jablonci dňa:



Prílohy:
a) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa (z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo
nájomný
vzťah
k bytu,
bytovému
domu
alebo
rodinnému
domu)
b) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere alebo živnostenský list alebo rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku
c) doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem nezaopatrených
detí) za predchádzajúci kalendárny rok
d) držiteľ preukazu ZŤP predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia.

ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

Žiadateľa o byt /žiadateľky/ ...................................................... rodená .....................................
narodený/á/ dňa: ............................................. číslo OP: .............................................................
trvale bytom: ................................................................................................................................
manžel /ka/ ........................................................... rodená .........................................................
narodený/á/ dňa: ............................................ číslo OP: .............................................................
trvale bytom: ................................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju česť, že k dnešnému dňu nie som nájomcom, alebo spoločným
nájomcom obecného bytu a nie som vlastníkom bytu alebo domu s výškou podielu
presahujúcou ½ a nie som stavebníkom bytu resp. rodinného domu. Vyhlasujem na svoju
česť, že k dnešnému dňu mám uhradené všetky záväzky voči obci Jablonec.
Som si vedomý /á/ právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. Toto čestné
vyhlásenie predkladám za účelom podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci
Jablonec.
V Jablonci dňa: ..................................

Podpis žiadateľa: ...................................................

