Žiadosť o pridelenie bytu, obytnej miestnosti
Žiadateľ o byt:
Dátum a miesto narodenia, rodné číslo:
Rodinný stav:
Číslo OP:
Trvalý pobyt:
Telefónne č.:
Korešpondenčná (kontaktná) adresa:
Zamestnávateľ a adresa pracoviska:

Zoznam všetkých osôb, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej
domácnosti v pridelenom byte:
Meno a priezvisko

Príbuzenský vzťah
k žiadateľovi

Dátum
narodenia

Zamestnávateľ

Držiteľ
preukazu ŤZP

Požadovaný byt:
garsónka

1-izbový

Popis súčasnej bytovej situácie žiadateľa:
(napr.: Byt 1-izbový, podnájom.....)

Dôvody pre pridelenie bytu:

2-izbový

Čestné vyhlásenie
Ako žiadateľ čestne vyhlasujem, že ja ani ostatné osoby uvedené v žiadosti, ktoré budú so
mnou bývať v spoločnej domácnosti v pridelenom byte resp. obytnej miestnosti, nie sme
vlastníkmi ani spoluvlastníkmi bytu, rodinného domu alebo iného objektu určeného na trvalé
bývanie, a zároveň nie sme ani nájomcami resp. spoločnými nájomcami mestského, štátneho,
družstevného, podnikového alebo služobného bytu a nie sme stavebníkmi objektu určeného
na trvalé bývanie.
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že som zodpovedný
za uvedené vyhlásenia a v prípade zistenia nesprávnych údajov, ktoré som uviedol v tejto
žiadosti som si vedomý svojej právnej zodpovednosti a toho, že mesto Bytča so mnou
neuzatvorí nájomnú zmluvu, prípadne ju nepredĺži.

Súhlas
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam ako žiadateľ o byt
svojim podpisom písomný súhlas Mestu Bytča na spracovanie osobných údajov uvedených
v tejto žiadosti na účely zaevidovania a vybavenia žiadosti, a to na dobu neurčitú. Súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať zrušením tejto žiadosti.

V Bytči dňa:

Podpis žiadateľa

K žiadosti prikladám:
1/ potvrdenie zamestnávateľa o terajšom pracovnom pomere
2/ doklad o výške príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti za predchádzajúci kalendárny
rok ( zárobok, dôchodok, prídavky, výživné, dávka v hm. núdzi ....)
Poučenie:
Žiadateľ je povinný jedenkrát ročne k 31.1. kalendárneho roka aktualizovať žiadosť
predložením potvrdenia zamestnávateľa o trvaní zamestnania a dokladov preukazujúcich
príjem za uplynulý kalendárny rok, inak bude žiadosť vyradená.
Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti pravdivé údaje a nahlásiť každú zmenu údajov
týkajúcich sa jeho osoby a spoločne posudzovaných osôb, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie
žiadosti do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala na bytový referát MsÚ, inak bude žiadosť
vyradená.

