Obec
Ivanka pri Nitre
Obecný úrad
Novozámocká
326, 951 12
Ivanka pri Nitre

Ž i a d o s ť o pridelenie ___ izbového bytu
v bytových domoch s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Meno:

Rodinný stav:

Priezvisko:

Titul:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

Rodné číslo:

Prechodný pobyt:

Číslo OP:

Meno:

Rodinný stav:

Priezvisko:

Titul:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

Rodné číslo:

Prechodný pobyt:

Číslo OP:

Žiadateľ (ka)

Manžel (ka)
Druh (družka)

Rodinní príslušníci, ktorí budú tvoriť domácnosť žiadateľa:
Meno

Priezvisko

Telefonický kontakt žiadateľa o byt:

Rodné číslo

Adresa

Vzťah k žiadateľovi
(napr. syn, dcéra, atď.)

E-mailová adresa žiadateľa o byt:

Žiadateľ je povinný k 31.01. každého kalendárneho roka zaslať na Obecný úrad
Ivanka pri Nitre obnovenú žiadosť spolu s dokladmi o splnení podmienok
(Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011 o podmienkach prideľovania bytov, článok IV, bod 7).

V prípade nesplnenia tohto bodu, bude žiadateľ vyradený
zo zoznamu žiadateľov o nájomné byty !

Potvrdenie ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
od zamestnávateľa:
(vrátane rodinných prídavkov a dávok nemocenského poistenia)
ŽIADATEĽA (KY)

MANŽELA (KY), DRUHA (ŽKY)
(spoločne posudzované osoby)

Mesačný rozpis

Mesačný rozpis

čistý príjem

rodinné
prídavky

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
XII.

Pečiatka

čistý príjem

nemoc.
dávky

rodinné
prídavky

nemoc.
dávky

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
XII.

Dátum

Podpis

Pečiatka

Dátum

Podpis

V prípade, že manžel (ka), druh (žka) sú nezamestnaní k žiadosti doložiť:
potvrdenie o výške poberanej podpory v nezamestnanosti za jednotlivé mesiace poberania
potvrdenie o poberanej sociálnej dávke a rodinných prídavkov za jednotlivé mesiace
poberania
V prípade, že žiadateľ je osamelý rodič s nezaopatrením dieťaťom, k žiadosti je potrebné doložiť:
potvrdenie alebo čestné prehlásenie o danej skutočnosti.
V prípade, že aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie,
kultúru, alebo ochranu pre obyvateľov obce, k žiadosti je potrebné doložiť:
potvrdenie alebo čestné vyhlásenie o vykonávaní uvedených činností.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom súhlas pre
vlastníka bytov Obec Ivanka pri Nitre na spracovanie mojich osobných údajov na bytové účely.
V

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

........................................
žiadateľ bytu

Čestné prehlásenie
Žiadateľ: ..............................................................., nar.:......................, bytom: .........................................
................................................., týmto čestne prehlasujem, že:
1. nevlastním rod. dom, byt a žiaden byt od účinnosti zák. č. 182/1993 Zb.
o prevode vlastníctva v znení neskorších predpisov som neodkúpil ani neodpredal,
2. nemám voči Obci Ivanka pri Nitre, príp. inému prenajímateľovi podlžnosti na daniach,

poplatkoch,
3. sa nevedie voči mojej osobe súdny spor ani exekučné konanie vo vyššie uvedených veciach,
4. som nebol v minulosti nájomcom bytu, ktorý som znehodnotil, poškodil, neporušoval som

domový poriadok v užívanom bytovom dome, ani som v minulosti protiprávne neobsadil
žiadny byt, nedošlo k výpovedi z nájmu bytu v zmysle § 711 odst.1 písm. c, d, g, Obč.
zákonníka,
5. som spôsobilý na právne úkony,
6. si nemôžem obstarať bývanie vlastným pričinením.

................................................................
podpis žiadateľa (ky)

Čestné prehlásenie
Podpísaný (á)...........................................................................nar. ....................................................................
trvale bytom ......................................................................................................................................................
týmto čestne prehlasujem, že nevlastním rod. dom, byt a žiaden byt od účinnosti zák. č. 182/1993 Zb.
o prevode vlastníctva bytov v znení neskorších predpisov som neodkúpil ani neodpredal.

................................................................
podpis manžela (ky) príp. druha (žky)

Čestne prehlasujem, že údaje v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) trestnosti v prípade
preukázania, že údaje sa nezakladajú na pravde.

Dátum:

..............................................................
podpis žiadateľa (ky)

Poučenie:
Povinnosť žiadateľa je: zmeny v osobných údajoch zmeny bydliska, získanie bytu, zmena počtu osôb tvoriacich
domácnosť žiadateľa, oznámiť na bytový referát na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre do 8 dní od vzniku zmeny.

