Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske
Žiadateľ
Meno:

Priezvisko:

Trvalý pobyt:

Deň, mesiac a rok nar.:

Stav: slobodný, ženatý, ovdovelý,
rozvedený, rozlúčený

Dátum sobáša:

Štátna príslušnosť:

Od kedy:
terajšie:

Zamestnávateľ a jeho adresa:

Zamestnanie:
pôvodné:

Osoby, ktoré budú so žiadateľom žiť v spoločnej domácnosti:
Por.
čís.

Pomer
k žiadat.

Zamestnanie

Meno a priezvisko

Vek

Doteraz
pobytom hlásený - kde?

Stav

Dnes bývam:
v podnájme

u svojich rodičov

v nájme

v internátnom ubytovaní

Byt sa skladá z kuchyne a

izieb o výmere

u svojich príbuzných

u cudzích ľudí

som úplne bez bytu

Vyplnia podnájomníci - nájomníci:
Rodina, u ktorej bývam, pozostáva z

Moja rodina pozostáva z

osôb.

osôb, takže v tomto byte býva celkom

Z bytu, kde bývam v podnájme, obývam

osôb, z toho detí do 10 rokov

miestnosti o výmere

Kuchyňu a

Nevhodné prečiarknuť

izby

m

Garzonku

PP 1352/13

Žiadam byt:

Stručné odôvodnenie žiadosti: Okolnosti zvláštnej povahy treba doložiť potvrdením, svedectvom atď.

Potvrdenie zamestnávateľa, rozhodnutie sociálnej poisťovne, kópia daňového priznania:
Názov zamestnávateľa		

potvrdzuje, že je u nás zamestnaný ako

s čistým mesačným príjmom EUR
Dňa

Pečiatka

Podpis zamestnávateľa, alebo ÚPSVaR
o poberaní dávok

Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti uvedené sú pravdivé, vedomý som si toho, že nepravdivými údajmi dopustil by som sa trestného
činu. Je mi tiež známe, že z bytu, prideleného mi na základe nepravdivých údajov, musel by som sa vysťahovať do 15 dní odo dňa príkazu.
Súčasne vyhlasujem, že na svoje majetkové a rodinné pomery môžem podmienky nájomnej zmluvy riadne plniť.
V súlade s ustanovením zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov,
uvedených v tejto žiadosti za účelom vykonania všetkých úkonov, súvisiacich s riešením mojej bytovej situácie. Súhlas s použitím dávam
na dobu neurčitú a platí až do môjho odvolania.
Čestne prehlasujem, že nevlastním sám alebo moja manžel/manželka byt, rodinný dom alebo celoročne obývateľnú chatu, prípadne nie
som spoluvlastníkom takýchto nehnuteľností.
Som si vedomý skutočnosti, že som povinný bez vyzvania svoju žiadosť aktualizovať pri zmene uvedených skutočností v žiadosti o byt
do 30 dní od tejto zmeny a pravidelne vždy do 15. februára príslušného kalendárneho roka. (V prípade, že SMM, n.o. zistí, že tak žiadateľ
neurobil, bude jeho žiadosť považovaná za neaktuálnu a bude vyradená z evidencie žiadateľov o pridelenie bytu.)

Partizánske dňa

Nevhodné prečiarknuť

Vlastnoručný podpis žiadateľa

