MESTO KROMPACHY
Mestský úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Žiadosť o nájom bytu
A. Údaje o žiadateľovi
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodinný stav:

Trvalé bydlisko:
Telefonický kontakt / e-mailová adresa:

B. Údaje o ostatných rodinných príslušníkoch žiadateľa, ktorí budú užívať byt
Meno a priezvisko

Dát.
narod.

Zamestnávateľ
(škola)

Trvalé bydlisko

Príbuzenský
vzťah

C. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
Zamestnávateľ: ................................................................................................................................................
Dátum vzniku pracovného pomeru: ......................................

.....................................................................
Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka

Potvrdenie zamestnávateľa žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby (v zmysle zákona č.601/2003 Z. z.
o životnom minime) o výške čistého priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok –
doložiť ako samostatnú prílohu.
(U dôchodcov výška dôchodku s potvrdením soc. poisťovne, u podnikateľov potvrdenie z daňového úradu.
V prípade viacerých zamestnávateľov, je potrebné dokladovať požadované potvrdenie od každého
zamestnávateľa.)

D. Odôvodnenie žiadosti

Vybavuje
S. Zavadová

Telefón
053/419 2225

Fax
053/419 2214

Web
www.krompachy.sk

E. Žiadam o pridelenie bytu
*1-izbový

*2-izbový

*3-izbový

.....................................................................................
uviesť alternatívu

F. Záväzky žiadateľa
Poplatky po lehote splatnosti mestu:
(potvrdiť na príslušnom oddelení MsÚ)
Poplatok za komunálny odpad:

*má / nemá

Daňové poplatky:

*má / nemá

Správne konanie voči žiadateľovi: *áno / nie

Potvrdenie bytového správcu alebo vlastníka bytu:
Potvrdzujem, že užívateľ bytu (meno priezvisko): ..........................................................................
na adrese:

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

užíva byt na základe: .................................................................................................................
*má / *nemá dlh na úhradách za užívanie bytu vo výške ...................................... €.

....................................................................
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka

G. Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Zb.
Súhlasím v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov Mestom Krompachy pre účely evidovania
žiadosti o pridelenie bytu na dobu evidovania žiadosti v rozsahu údajov obsiahnutých v žiadosti o pridelenie
bytu a dotazníka uchádzača o mestský nájomný byt.
....................................................................
Podpis dotknutej osoby - žiadateľa

H. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 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.
....................................................................
Podpis žiadateľa

Poznámka: V zmysle čl.3 VZN č. 7/2016 sa žiadosť eviduje počas doby dvoch rokov. Po uplynutí tejto doby
môže žiadateľ evidovaný v zozname čakateľov na byt žiadosť opätovne zaktualizovať, a to písomnou formou.

I. Záznamy mestského úradu
Trvalý pobyt od:

* Hodiace sa podčiarknite

