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Obec VEĽKÁ IDA
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU DO NÁJMU

OBEC _______________________
Obecný úrad
_____________________________
_____________________________
Pečiatka podateľne
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU DO NÁJMU
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
MENO
A PRIEZVISKO
DÁTUM
NARODENIA
AKTUÁLNE
BYDLISKO

RODINNÝ
STAV
RODNÉ ČÍSLO

ZAMESTNÁVATEĽ
STAV BYTU,
POČET OBYTNÝCH MIESTNOSTÍ
VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTI,
U KTORÉHO BÝVA ŽIADATEĽ
ĎALŠIE ÚDAJE

TELEFONICKÝ
KONTAKT

MAILOVÝ
KONTAKT

@

POPIS SÚČASNEJ BYTOVEJ SITUÁCIE
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ODÔVODNENIE NALIEHAVOSTI RIEŠENIA BYTOVEJ SITUÁCIE

TYP POŽADOVANÉHO BYTU

X

GARSÓNKA

X 1-IZBOVÝ

X 2-IZBOVÝ

X 3-IZBOVÝ

ŽIADAM O PRIJATIE ĎALŠEJ OSOBY DO BYTU
MENO, PRIEZVISKO

DÁTUM
NARODENIA

PRÍBUZENSKÝ
VZŤAH

ZAMESTNÁVATEĽ

POTVRDENIE OBCE, ŽE ŽIADATEĽ, ANI OSOBY, KTORÉ S NÍM BUDÚ ŽIŤ
V SPOLOCNEJ DOMÁCNOSTI NEMAJÚ FINANČNÉ ZÁVÄZKY NA MIESTNYCH
DANIACH A POPLALTKOCH, ALEBO INÉ ZÁVÄZKY PO LEHOTE SPLATNOSTI*

X

nemá nedoplatky

X

má nedoplatky

______________________________
pečiatka, podpis
*vyplní obec, kde má žiadateľ trvalý pobyt
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POUČENIE
Žiadateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ich vzniku, nahlásiť všetky zmeny
údajov týkajúcich sa jeho osoby a osôb, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti, ako aj
všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho bytovej potreby v rozsahu podanej
žiadosti. Zmeny môže žiadateľ nahlásiť osobne alebo poštou na adresu obecného úradu, alebo
elektronicky.

PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Potvrdenie o príjme žiadateľa
Potvrdenia o príjmoch osôb, ktoré s ním budú v byte žiť
Iné prílohy: __________________________________________________
__________________________________________________

DOLOŽKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave
niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších
predpisov, zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov za účelom zostavenia poradia pre prideľovanie nájomných bytov obce do
nájmu.
Osobné údaje budú využívané výhradne pre účel, pre ktorý boli získané a po dobu nevyhnutnú pre
účel spracovania. Ďalšie informácie v súlade s ustanoveniami §19 zákona o ochrane osobných
údajov**:________________________________________________________________ .
Prevádzkovateľ: Obec ______________________________________________________
Zodpovedná osoba: ________________________________________________________
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby
vymedzujú aj ustanovenia §19 odsek 2 písmená b), d) zákona o ochrane osobných údajov**.
Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že obec splnila
oznamovaciu povinnosť v súlade s ustanoveniami §19 zákona o ochrane osobných údajov**.
Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že poskytnuté
osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.
Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že dáva
prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie
uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
v _____________________ dňa ______________________

____________________________________
podpis dotknutej osoby – žiadateľa
**zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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