Príloha č. 1 k VZN
upravujúca nájom
nájomných bytov
financovaných
s podporou štátu

Žiadosť o nájom bytu
(ide o nájomný byt financovaný s podporou štátu)

Žiadateľ o byt
Priezvisko, meno, titul:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodinný stav:

Adresa trvalého pobytu (ulica, mesto, PSČ):
Bytové pomery v mieste trvalého pobytu (uviesť právny vzťah k bytu):
Adresa prechodného pobytu (ulica, mesto, PSČ):
Bytové pomery v mieste prechodného pobytu (uviesť právny vzťah k bytu):

Mail:

Tel:

Mobil:

Čistý príjem domácnosti v Eur:
Druh príjmu:

Údaje o členoch domácnosti žiadateľa (manžel/manželka, druh/družka, deti ...)
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

Dôvod podania žiadosti o byt:

Iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou:

Žiadateľ o nájomný byt je povinný nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby,
rodiny a spoločne posudzovaných osôb Mestu Jelšava – Oddelenie sociálnych vecí
a školstva, referát bytovej politiky a sociálnych vecí do 30 dní odo dňa kedy nastali.
Nesplnenie tejto povinnosti, resp. uvedenie nepravdivých údajov má za následok vyradenie
žiadosti z evidencie.

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

K žiadosti o byt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
1. Popis súčasnej bytovej situácie.
2. Potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne
zárobkovo činnej osoby výpis daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok
pred podaním žiadosti, potvrdenie o výške dôchodku, u nezamestnaných –
rozhodnutie o priznaní podpory v nezamestnanosti, dávky hmotnej núdzi a príplatkov
k dávke v hmotnej núdzi.
3. U žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen jeho
rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
4. Čestné vyhlásenie, že súhlasí resp. nesúhlasí so zverejnením osobných údajov
v informačnom systéme.
5. Čestné vyhlásenie o tom, že nie je nájomcom mestského, štátneho, družstevného,
podnikového, služobného bytu, ani vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom
bytu, resp. domu.

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný /á/ ...........................................................................
Narodený /á/ .....................................................................................
Bytom ...............................................................................................

Vyhlasujem, že:

Nie som nájomcom mestského, štátneho, družstevného, podnikového, služobného bytu, ani
vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu, resp. domu.

V Jelšave, dňa .......................

..........................................
čitateľný podpis

Popis súčasnej bytovej situácie

Dolu podpísaný /á/ ...........................................................................
Narodený /á/ .....................................................................................
Bytom ...............................................................................................

Týmto popisujem moju súčasnú bytovú situáciu nasledovne:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V Jelšave, dňa .......................

..........................................
čitateľný podpis

Súhlas dotknutej osoby
so spracovaním osobných údajov
Meno a priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: .............................................
Bytom: ..............................................................
(ďalej len „dotknutá osoba“)

Týmto dávam súhlas so spracovaním osobných údajov 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 Mestu Jelšava,
Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, IČO: 00328341 (ďalej len „mesto“)

súhlas

so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme, so získavaním osobných údajov
nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
úradných dokladov na nosič informácií. Súhlas sa vzťahuje na informačné systémy, na fotokópie, scany
a iné záznamy všetkých dokladov, ktoré žiadateľ o nájom bytu financovaného s podporou štátu (ako
dotknutá osoba) doručí mestu výlučne a výhradne za účelom preukázania splnenia podmienok
vyžadovaných mestom pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o nájom bytu financovaného s podporou
štátu a podmienok vyžadovaných mestom pre uzavretie nájomnej zmluvy resp. pre uzavretie dodatku k
nájomnej zmluve. Súhlas platí po dobu uchádzania sa dotknutej osoby o nájom bytu financovaného s
podporou štátu, resp. po dobu existencie nájomného vzťahu s mestom až do odovzdania prenajatého
bytu mestu. Ak má dotknutá osoba deti, udelený súhlas sa vzťahuje aj na získavanie osobných údajov
nevyhnutných na dosiahnutie uvedeného účelu detí dotknutej osoby, ktoré v zmysle platných právnych
predpisov SR dotknutá osoba zastupuje ako zákonný zástupca.

V Jelšave, dňa ..........................

........................................................
vlastnoručný podpis dotknutej osoby

