Príloha č. 1
Prenajímateľ nájomných bytov: Obec Veľký Ďur

Číslo spisu:
Došlo dňa:
DOTAZNÍK K ŽIADOSTI O PRENÁJOM BYTU
z výstavby postavenej s podporou štátu

Meno a priezvisko žiadateľa:..................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:........................................................................................................................................................................................
Telefónne číslo:...............................................

E-mail:...................................................

1. ÚDAJE ŽIADATEĽA A ĎALŠÍCH SPOLUBÝVAJÚCICH OSÔB, S KTORÝMI BUDE BÝVAŤ V NÁJOMNOM BYTE

Por.
číslo

Meno a priezvisko
žiadateľa/-ky/ a ďalších
spolubývajúcich osôb

Vzťah
k žiadateľovi

Trvalé bydlisko
/ulica, číslo domu,
obec, PSČ/

Dátum
Miesto
narodenia narodenia

Názov a adresa zamestnávateľa

Číslo
občianskeho
preukazu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1

2. SPÔSOB DOTERAJŚIEHO BÝVANIA ŹIADATEĽA A SPOLUBÝVAJÚCICH OSÔB A PODMIENKY BÝVANIA
/žiadateľ uvedie všetky osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti v súčasnosti napr. starí rodičia, rodičia, manžel/-ka/, deti a ďalší príslušníci
žijúci v spoločnej domácnosti/

Por.
číslo

Žiadateľ
a vzťah
k
žiadateľovi

Miesto bydliska, ulica, č.d.,
poschodie, č. bytu

Počet
miestností,
kt.obývate
v súčasnosti

Počet rodín
v dome,
resp. v byte

Počet osôb
v dome,
resp. v byte

U koho bývate
/vzťah žiadateľa k osobe,
u kt. v súčasnosti žije/

Na základe
čoho bývate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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3. DÔVOD, PRE KTORÝ ŹIADATEĹ ŹIADA O PRIDELENIE BYTU /stručný opis bytovej situácie a ostatné podmienky/
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

4. PREHLÁSENIE O MAJETKOVÝCH POMEROCH
Žiadateľ /-ka/ o prenájom bytu prehlasuje, že nie je nájomcom /-kyňou/, ani vlastníkom /-čkou/ bytu, vlastníkom /-čkou/ rodinného bytu, nie je ani
stavebníkom /-čkou/ rodinného domu, nie je vlastníkom /-čkou/ stavebného pozemku, nemá podanú žiadosť na stavebné povolenie a nie je schopný /á/ riešiť si sám /-a/ svoju bytovú otázku. Ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu alebo bytového domu týmto prehlasuje, že ku dňu
pridelenia nájomného bytu ukončí nájom a byt alebo bytový dom odovzdá vlastníkovi.

V ......................................................., dňa: ................................
podpis žiadateľa:.............................................

5. OBNOVOVANIE A AKTUALIZÁCIA ŽIADOSTI
Upozorňujeme žiadateľov, že zaevidované žiadosti o prenájom bytu z výstavby postavenej s podporou štátu je nutné zaktualizovať bez vyzvania
prenajímateľom každý tretí rok. V opačnom prípade bude žiadosť vyradená z evidencie. Vyššie uvedená skutočnosť ako aj všetky ostatné podmienky sú
upravené v predmetnom VZN a v nájomnej zmluve schváleného žiadateľa a obcou.
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6. PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Prílohy k žiadosti o zamestnaní a výške príjmu sa predkladajú za žiadateľa aj za všetky spolubývajúce osoby!!!
Súčasťou žiadosti o prenájom bytu sú nasledovné prílohy:
- fotokópia občianskeho preukazu žiadateľa,
- sobášny list žiadateľa, ak manželstvo trvá (fotokópia),
- u žiadateľa a spolubývajúcej osoby, ktorí sú zamestnaní: potvrdenie súčasného zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy
a potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti (fotokópia ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti a daňový bonus od zamestnávateľa, alebo fotokópia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a fotokópia
potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby),
- u žiadateľa a spolubývajúcej osoby, ktorí sú SZČO /podnikatelia/: fotokópia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a fotokópia potvrdenia
o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby,
- u žiadateľa a spolubývajúcej osoby, ktorí sú poberateľmi starobného alebo výsluhového dôchodku: doklad zo Sociálnej poisťovne alebo služobného
úradu o výške dôchodku,
- u žiadateľa a spolubývajúcej osoby, ktorí poberajú sociálne dávky: potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne o
poberaných dávkach,
- u žiadateľa a spolubývajúcej osoby, ktorí sú zdravotne postihnutí: fotokópiu príslušného preukazu a rozhodnutie o výške invalidného dôchodku,
- u spolubývajúcich osôb, ktoré navštevujú školu – potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy,
- u žiadateľa a spolubývajúcich osôb, ktoré poberajú výživné na dieťa: doklad o výške výživného na dieťa.
Tieto prílohy je potrebné priložiť k žiadosti a odovzdať na obecnom úrade vo Veľkom Ďure. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti bude Vaša žiadosť
vyradená. Žiadosť o prenájom bytu z výstavby postavenej s podporou štátu /Príloha č.1/ je neoddeliteľnou súčasťou VZN 024/2013, ktorým sa
ustanovujú podmienky prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu v obci Veľký Ďur. Po posúdení žiadosti, bude návrh zmluvy o
nájme bytu schválenému žiadateľovi po zverejnení doručený v písomnej forme.

7. PREHLÁSENIE
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti aj v prílohách som uviedol /a/ úplne a pravdivo, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom. Beriem na
vedomie, že v prípade zistenia rozdielov a zatajenia skutočností budem vyradený zo zoznamu žiadateľov. Zároveň dávam súhlas na spracovanie údajov a
ich zaradenie do databázy uchádzačov o nájom bytu, v ktorej sa budú evidovať po dobu troch rokov.

V ...................................................................., dňa: .....................................
podpis žiadateľa:.................................................................
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8. SÚHLAS ŽIADATEĽA NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako dotknutá osoba v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas obci Veľký Ďur na zverejnenie mojich osobných
údajov na vymedzený účel, ktorým je spracovanie a zverejnenie údajov v kontexte s predmetom tejto žiadosti a v súlade s osobitnými zákonmi platnými
v tejto oblasti. Predmetom súhlasu sú všetky osobné údaje uvedené v tejto žiadosti vrátane osobných údajov tretích osôb. Súhlas je platný po dobu
nevyhnutnú v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania a archivácie.

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

podpis žiadateľa:............................................. ....................

Predložené komisii na posudzovanie žiadostí dňa: .............................................
Vyjadrenie komisie na posudzovanie žiadostí:
................................................................................................................................................................................... .....................................................
/V prípade zamietnutia žiadosti, uviesť dôvod/
Podpis predsedu komisie: ......................................................................................................................................... Dňa: ..................................
Dané k prerokovaniu obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Ďure dňa : ...........................................
Vyjadrenie zastupiteľstva :
...................................................................................................................................................................................
/V prípade zamietnutia žiadosti, uviesť dôvod/
Podpis starostu obce: .......................................... .....................................................................................................Dňa: ..................................
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