Mesto Tvrdošín
Mestský úrad
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín
IČO: 00 314 901

Došlo:

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadateľ (ka):
Meno: ........................................... Priezvisko: .......................................................... Titul: .....................
Rodné priezvisko: ............................................................. Rodinný stav: .................................................
Dátum narodenia: ............................................. Telefonický kontakt: ......................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
Trvalý pobyt: ..............................................................................................................................................
Prechodný pobyt: .......................................................................................................................................

týmto žiadam o pridelenie nájomného bytu.

Popis súčasnej bytovej situácie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Odôvodnenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Žiadam o pridelenie /1-izbového, 2-izbového, 3-izbového/ bytu ............................................

Menný zoznam všetkých osôb (vrátane žiadateľa), ktoré budú bývať v spoločnej
domácnosti žiadateľa (osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne – manžel, manželka,
druh, družka, deti, ....) a potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme (v prípade
študenta, treba napísať len názov školy a od kedy štúdium trvá):

P.č

Meno
a priezvisko,
titul

Dátum
narodenia

Príbuzenský
vzťah

Zamestnanie/štúdium
trvá od

Čistý
mesačný
príjem

Podpis a pečiatka
zamestnávateľa/
názov školy

Žiadateľ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Potvrdenie o zaplatených záväzkoch voči Mestu Tvrdošín
(potvrdenie vyplní príslušné oddelenie na Mestskom úrade v Tvrdošíne)

Predmet záväzku
daň z nehnuteľností
poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Výška nedoplatku

Podpis a pečiatka
zamestnanca príslušného
oddelenia

Prílohy potrebné k Žiadosti o pridelenie nájomného bytu:
Príloha č. 1: (v prípade, ak si žiadateľ podal daňové priznanie)
Potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok + kópia daňového priznania.
Príloha č. 2: (zamestnanec)
a) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za predchádzajúci
kalendárny rok (všetky posudzované osoby)
b) Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa – Mesačný rozpis (všetky
posudzované osoby). Potvrdenia vystaví zamestnávateľ.
Príloha č. 3:
Iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa tiež ráta do súm životného minima:
- potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených sociálnou poisťovňou,
- potvrdenie o invalidnom dôchodku,
- potvrdenie o starobnom dôchodku,
- potvrdenie o sirotskom dôchodku,
- potvrdenie o poberaní sociálnych dávok,
- potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti,
- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku,
- potvrdenie o poberaní prídavkov na deti,
- potvrdenie (rozhodnutie) o poberaní výživného,
- iné.
Príloha č. 4:
Potvrdenie, že žiadateľ a fyzické osoby s ním žijúce nemajú voči Mestu Tvrdošín žiadne záväzky
(tlačivo potvrdia na Mestskom úrade v Tvrdošíne).

Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od
zamestnávateľa
(vrátane daňového bonusu)

Mesačný rozpis
Mesačný rozpis

Žiadateľ(ka), manžel(ka), druh(družka)

Meno a priezvisko:

Mesiac

Čistý mesačný
príjem

Meno a priezvisko:

Daňový
bonus

Mesiac

Čistý mesačný
príjem

Január

Január

Február

Február

Marec

Marec

Apríl

Apríl

Máj

Máj

Jún

Jún

Júl

Júl

August

August

September

September

Október

Október

November

November

December

December

SPOLU:

SPOLU:

Dátum vystavenia:

Dátum vystavenia:

Meno, priezvisko, titul:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

Daňový
bonus

Čestne vyhlasujem, že žiadateľ(ka), manžel(ka), druh(družka) a osoby, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne, nie je vlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.
Som si vedomý(á) právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto môjho
čestného vyhlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
zmien a predpisov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako žiadateľ udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov a osobných
údajov osôb, ktoré budú bývať v spoločnej domácnosti žiadateľa, v rozsahu osobných údajov uvedených
v žiadosti (meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodinný stav, dátum narodenia, telefonický kontakt,
e-mail, trvalý pobyt, prechodný pobyt, potvrdenie príjmu, potvrdenie o zaplatených záväzkoch voči
Mestu Tvrdošín). Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia žiadateľov o pridelenie nájomného
bytu a nájomcov nájomných bytov vo vlastnej databáze prevádzkovateľa v súlade so zákonom č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
Dané osobné údaje budú uchovávané po dobu určenú v Registratúrnom pláne MsÚ Tvrdošín. Po
uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani
automatizovanému rozhodovaniu.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté vaše práva. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne
u prevádzkovateľa máte právo:



Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov;



Namietať spracúvanie svojich osobných údajov;



Na prenosnosť osobných údajov;



Podať návrh na začatie konania na Úrade ochrany osobných údajov SR.

Žiadateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne
a dobrovoľne. Súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu
prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

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

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

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

Dátum vyplnenia

Meno a priezvisko

Podpis žiadateľa(ky)

