Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
v obci Nová Ves nad Žitavou.
Obec Nová Ves nad Žitavou
Obecný úrad
951 51 Nová Ves nad Žitavou 76
A/
Žiadateľ/ka: .......................................................................................
Dátum a miesto narodenia:...................................................................
Rodinný stav, štátna príslušnosť:.........................................................
Trvalý pobyt:.......................................................................................
Prechodný pobyt:.................................................................................
Telefónne číslo:....................................................................................
žiadam o pridelenie obecného nájomného bytu – ............. izbového.
Manžel/ka (Druh/žka):.......................................................................
Dátum a miesto narodenia:...................................................................
Rodinný stav, štátna príslušnosť:..........................................................
Trvalý pobyt:........................................................................................
Prechodný pobyt:.................................................................................
Deti: (meno a priezvisko, dátum narodenia)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
V ......................................., dňa .........................
......................................................
(podpis žiadateľa)
Členom domácnosti zahrnutým do žiadosti je príbuzný žiadateľa, ktorý sa spolu so žiadateľom uchádza o nájom
obecného bytu a v prípade uzavretia nájomnej zmluvy sa spolu s ním do obecného bytu nasťahuje. Môže ním
byť: manžel alebo manželka žiadateľa, druh alebo družka žiadateľa, dieťa žiadateľa.

B/ Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov žiadateľa uvedených v tejto žiadosti v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho žiadosti.
K žiadosti prikladám:
1/ čestné vyhlásenia o našich majetkových pomeroch,
2/ potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere,
3/ doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem
nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok.

ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

Podpísaný /á/......................................................................nar. ….............................................
bytom ….....................................................................................................................................
v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. čestne vyhlasujem, že:
- nie som vlastníkom ani väčšinovým spoluvlastníkom žiadnej obývateľnej
nehnuteľnosti / rodinného domu, bytu / na území SR,
- Obec Nová Ves nad Žitavou so mnou v priebehu posledných 10 rokov nerozviazala
zmluvu o nájme bytu z dôvodu nedodržiavania povinností nájomcu v zmysle
Občianskeho zákonníka a zmluvy o nájme bytu,
- som si vedomý(á) povinnosti žiadateľa oznamovať Obci Nová Ves nad Žitavou
každú zmenu údajov uvedených v žiadosti a povinnosti najneskôr do troch rokov
od podania žiadosti aktualizovať svoju žiadosť,
- všetky údaje, ktoré som uviedol(a) v žiadosti o nájom obecného bytu a v jej
prílohách sú pravdivé a som si vedomý(a), že uvedenie nepravdivých údajov
v žiadosti, v jej prílohách alebo v tomto vyhlásení môže byť dôvodom na nezaradenie
do zoznamu žiadateľov alebo na vyradenie zo zoznamu žiadateľov,
- nemám žiadne pohľadávky voči Obci Nová Ves nad Žitavou,
Prehlasujem, že som si vedomý toho, že uvedenie nepravdivých údajov vo vyhlásení
môže mať za následok vyradenie z evidencie žiadateľov.
V …......................................dňa.................................

….................................................................
(vlastnoručný podpis)

