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Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
 

 

Žiadateľ/žiadateľka : 

Meno a priezvisko / i rodné /                                              .............................................. 

Dátum a miesto narodenia                                                  .............................................. 

            Rodné číslo                                                                         .............................................. 

            Stav                                                                                     .............................................. 

            Trvalý pobyt                                                                       .............................................. 

            Prechodný pobyt                                                                 .............................................. 

            Bydlisko súčasné / u rodičov, podnájom /                          .............................................. 

            Zamestnávateľ                                                                    ............................................... 

            Čistý príjem (mesačný)                                                      ............................................... 

Manžel/manželka : 

      Meno a priezvisko / i rodné /                                              .............................................. 

      Dátum a miesto narodenia                                                  .............................................. 

      Rodné číslo                                                                         .............................................. 

      Trvalý pobyt                                                                       .............................................. 

      Prechodný pobyt                                                                 .............................................. 

      Zamestnávateľ                                                                    .............................................. 

      Čistý príjem (mesačný)                                                      .............................................. 

Deti žiadateľa: 

Meno a priezvisko     dátum narodenia 

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

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

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

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

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

Majetkové pomery : 

byt v osobnom vlastníctve                                                     áno - nie 

rodinný dom v osobnom vlastníctve                                        áno - nie 

stavebný pozemok v osobnom vlastníctve                                        áno - nie 

iné :                                                                                                

 

Bytové podmienky, v akých v súčasnosti bývate  : 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Aktuálny počet osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti                    ....................  

Do nájomného bytu sa nasťahuje celkom                                         .....................  osôb 

Telefonický kontakt                                                                          ........................ 

Osoba ZŤP                                                                              áno - nie 

Žiadateľ je poberateľom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi        áno - nie 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych 

následkov uvedenia nepravdivých údajov. Zároveň vyhlasujem, že som poskytol/a/ všetky 

osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov uvedené v žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Dechtice za 

účelom evidovania žiadosti. Zároveň týmto udeľujem obci Dechtice súhlas so spracovaním 

mojich osobných údajov v súlade s citovaným právnym predpisom.    

 

 

 

 

V ......................., dňa  .............................               vlastnoručný podpis .................................... 

 

 

 

Prílohy:  

1. Potvrdenie žiadateľa a manžela - manželky o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej 

pracovnej zmluvy a o výške priemerného čistého mesačného príjmu  za posledných 12 

kalendárny mesiacov, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo 

Sociálnej  poisťovne. 

2. V prípade  žiadateľa - poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, sa výška 

dávok a príspevkov preukáže  dokladom z Úradu  práce, soc. vecí a rodiny. 

3. Potvrdenie o majetkových pomeroch, v prípade ak jeden zo  žiadateľov  (manžel/ 

manželka, druh/družka) má trvalý pobyt mimo obce Dechtice, z miesta trvalého 

bydliska,  mestským alebo obecným  úradom, referátom daní a poplatkov.  

      

 
Kompletnú žiadosť, vrátane príloh požadujeme vrátiť do ................  

 

 

Ak nezašlete vyplnenú žiadosť do vyššie uvedeného termínu budeme 

to považovať za nezáujem o nájomný byt.  

 

V prípade nejasností volajte OcÚ Dechtice na tel.č. 033/5575102. 


