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DOTAZNÍK  

K ŽIADOSTI O PRIDELENIE MESTSKÉHO NÁJOMNÉHO BYTU 

 

1. Žiadateľ: 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:   

Trvalý pobyt:   

Korešpondenčná adresa:   

Rodinný stav:   

Kontaktné telefónne číslo:   

e-mailová adresa:   

Zamestnávateľ:   

Povolanie:   

 

2. Manžel/ka žiadateľa: 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:   

Trvalý pobyt:   

Korešpondenčná adresa:   

Rodinný stav:   

Kontaktné telefónne číslo:   

e-mailová adresa:   

Zamestnávateľ:   

Povolanie:   
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3. Žiadam o pridelenie bytu:  *garsónka *1-izbový *2-izbový *3-izbový 

*/podčiarknuť/ 

 

4. Menný zoznam všetkých osôb zahrnutých do žiadosti (uviesť aj deti): 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi 

   

   

   

   

 

 

5. Súčasné bytové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb: 

 

a. žiadateľ v súčasnosti býva: 

u rodičov / príbuzných na adrese:   

v podnájme na adrese:   

iné (uviesť, napr. ubytovacie zariadenie,...)   

 

b. bytové pomery: 

*dom / byt , celkový počet izieb:    

Meno a priezvisko vlastníka domu/bytu:   

Z toho žiadateľ užíva miestnosti, izby:   

Počet osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti:   

 

Počet rodín, žijúcich v spoločnej domácnosti:   

*/podčiarknuť/ 

 

c. bývanie rodiny:    *rodina býva spolu  

*rodina nebýva spolu z dôvodu nevyriešenia bytovej 

situácie 
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6. Odôvodnenie žiadosti (pravdivo popíšte Vašu bytovú situáciu a súčasné bytové 

pomery – prečo žiadate o pridelenie bytu a pod.): 

   

   

   

   

 

7. Vlastníctvo nehnuteľnosti a ostatné bytové pomery žiadateľa a osôb s ním 

bývajúcich, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú: 

V čase podania žiadosti Zakrúžkujte! 

1. Som vlastník bytu áno / nie 

2. Som podielový spoluvlastník bytu áno / nie 

3. Som bezpodielový spoluvlastník bytu áno / nie 

4. Som vlastník domu áno / nie 

5. Som podielový vlastník domu áno / nie 

6. Som bezpodielový vlastník domu áno / nie 

7. Som nájomcom bytu na základe nájomnej zmluvy áno / nie 

8. Som stavebníkom rodinného domu áno / nie 

9. Vlastním stavebný pozemok áno / nie 

 

8. Iné okolnosti súvisiace zo žiadosťou (napr. zdravotné postihnutie žiadateľa alebo 

člena domácnosti zahrnutého do žiadosti, ZŤP a pod.) 
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9. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Osobné údaje poskytuje žiadateľ Mestu Spišská Belá pre účel zaradenia do evidencie žiadostí 

o nájom mestského nájomného bytu dobrovoľne. Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných 

údajov žiadateľa uvedených v tomto dotazníku v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho žiadosti. 

 

V Spišskej Belej: ........................................    Podpis žiadateľa: ................................................... 

 

10. Čestné vyhlásenie 

Dolu podpísaný ................................................................ týmto vyhlasujem, že: 

a. som si vedomý /á/ povinnosti žiadateľa oznamovať Mestu Spišská Belá každú 

zmenu údajov uvedených v žiadosti do 15 dní od zmeny, 

b. som si vedomý /á/ povinnosti najneskôr do troch rokov od podania žiadosti 

aktualizovať svoju žiadosť, 

c. všetky údaje, ktoré som uviedol /a/ v žiadosti o nájom mestského bytu a v jej 

prílohách sú pravdivé a som si vedomý /á/, že uvedenie nepravdivých údajov 

v žiadosti, dotazníku, prílohách alebo v tomto vyhlásení môže byť dôvodom na 

nezaradenie do zoznamu žiadateľov alebo na vyradenie zo zoznamu žiadateľov, 

d. súhlasím so zložením finančnej zábezpeky vo výške 5 – mesačného nájmu na účet 

Mesta Spišská 30 dní pred podpisom zmluvy. 

 

V Spišskej Belej: ........................................    Podpis žiadateľa: ................................................... 

 

11. Povinné prílohy:  

 

1. potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných zárobkovo činných osôb, zahrnutých do 

žiadosti o výške priemerného čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny 

rok a súčasný príjem 

2. potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o preberaní štátnych sociálnych dávok 

za predchádzajúci kalendárny rok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, 

prídavok na dieťa, a iné...) 

3. kópia výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského 

dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok (aj osoby zahrnuté do žiadosti) 

4. potvrdenie vydané Mestským úradom Spišská Belá, oddelením daní a poplatkov o tom, 

že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči mestu a, že má zaplatený poplatok za komunálny 

odpad 

5. kópia sobášneho listu, resp. vyhlásenie o spolužití 

6. kópia právoplatného rozsudku o rozvode manželov 

 


