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DODATOK príloha č. 1 VZN 

k ţiadosti o nájomný byt niţšieho štandardu 

Ţiadosť o byt je evidovaná na OcÚ Lovinobaňa, pod číslom ............................, 

Prejavujem záujem o pridelenie nájomného bytu niţšieho štandardu na Ul. Partizánska, ktorý 

vznikol stavebnou úpravou budovy starej ZŠ za podpory štátu a ţiadam o prehodnotenie 

mojej ţiadosti v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Lovinobaňa o stanovení 

podmienok prenajímania nájomných bytov niţšieho štandardu. 

 

Poradové číslo ţiadateľa : 

Prijaté dňa : 

spodná hranica príjem : 

horná hranica príjem : 

 

počet člen. Dom. 

 

Výsledok : zaradený/nezaradený 1-izb. 2-izb. 

pozn. Úvodnú tabuľku vypĺňa komisia rozvoja bývania 

 

 

Údaje o žiadateľovi : 

 

Meno, priezvisko: 

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

Titul : ........................................ 

 

Rodné priezvisko: 

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

 

Dátum narodenia : .......................................... Rodinný stav : ................................................... 

 

Trvalý pobyt : 

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

od roku : 

 

Zamestnávateľ : 

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

od roku: 

Prechodný pobyt : 

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

 

Kontaktná adresa :  

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

číslo telefónu : ................................................... 
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Údaje o manželke/manželovi/druhovi/družke : 

 

Meno, priezvisko: 

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

Titul : ........................................ 

 

Rodné priezvisko: 

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

 

Dátum narodenia : .......................................... Rodinný stav : ................................................... 

 

Trvalý pobyt : 

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

od roku : 

 

Zamestnávateľ : 

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

od roku: 

Prechodný pobyt : 

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

 

Kontaktná adresa :  

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

číslo telefónu : ................................................... 

 

 

1. Žiadateľ nie je nájomcom žiadneho bytu a zaraďuje sa do skupiny: 

a) manţelia s deťmi 

b) osamelý rodič 

c) bezdetní manţelia 

d) slobodný, vdovec, rozvedený 

e) invalidný dôchodca 

 

2. Uviesť ďalšie osoby, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti /manžel/ka, 

druh, družka, deti, rodičia, ostatní/ 

 

Meno, priezvisko  Dátum narod.  Vzťah    Zamestnávateľ  

 

 

 

 

 

 

3. Základné údaje pre posúdenie limitov životných miním a schopnosti platenia 

nájomného 

 

01. Zamestnanie/zamestnávateľ/iný druh zárob. činnosti/ ........................................................... 

 

02. Počet nezaopatrených detí .............. 

Počet zaopatrených neplnoletých detí ................. 
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Počet ďalších osôb, ktoré poberajú príjem ............... 

/doložiť potvrdenie o príjme/ 

 

 

03. Počet ďalších osôb odkázaných na výţivu ţiadateľa ............... 

 

 

žiadateľ/ka Manžel, druh ostatní 

04. Celkový príjem po zdanení 

za predchádzajúci kalendárny rok 

05. Priemerný mesačný zárobok po zdanení 

za predchádzajúci štvrťrok 

06. Ostatné príjmy 

 

061. Dávky nemocenského poistenia 

 

062. Dávky dôchodkového zabezpečenia 

okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť 

063. Rodičovský príspevok 

 

064. Príjem prijatý v rámci vyţivovacej  

povinnosti 

 

07: Celková výška záväzkov /071 + 072/ .................... 

z toho : 

071: Suma príspevku na výţivné ................................. 

 

072: Suma záväzkov z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôţičky 

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

 

4. Údaje o súčasnej bytovej situácii žiadateľa 

 

– ţiadateľ býva v rodinnom dome, byte, ........................ 

 

počet izieb ............ z toho uţívam .......... izb., počet všetkých osôb v domácnosti celkom  

.............. oddelene od svojej rodiny /pokiaľ ide o manţelov/ 

– u rodičov, u rodičov jedného z manţelov 
– u príbuzných 

– v podnájme 

- rodina ţije v slobodárni 

- slobodný ţije v slobodárni 

- slobodný ţije u rodičov 

- ................................................ 

 

adresa : ................................................................................................................................... 

Údaje o bývalej bytovej situácií : 

A/ mal som byt v nájme uviesť adresu 

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

dôvod vysťahovanie : a/ deloţovanie z dôvodu : ................................................................... 

b/ dobrovoľné vysťahovanie – uviesť dôvod ........................................... 
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B/ nemal som ešte byt v nájme 

 

Údaje o súčasnej bytovej situácii manţela/ky/druha/ 

/ak ţijú oddelene/ 

manţel/ka býva v rodinnom dome, byte u : 

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

počet izieb celkom ............. z toho uţíva ................izb., počet osôb celkom .............. 

 

adresa: ...................................................................................................................................... 

........... 

 

Údaje o bývalej bytovej situácií : 

A/mal som byt v nájme uviesť adresu 

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

dôvod vysťahovania : a/deloţovania z dôvodu: .................................................... 

b/dobrovoľné vysťahovanie – uviesť dôvod .................................................................... 

 

B/nemal som ešte byt v nájme 

 

5. Vplývajú súčasné podmienky bývania preukázateľne nepriaznivo na zdravotný stav 

žiadateľa, resp. na členov rodiny, / držiteľ preukazu ZŤP / – stručný opis + prílohy 

-iné dôvody na pridelenie bytu 

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

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

6. V prípade, že budem zaradený do zoznamu o pridelenie nájomného bytu mám záujem  

o byt / 1,2 – izbový/ 

I..alt. ........... - izbový 

II.alt. ..........  – izbový 

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

/veľkosť bytu uvádzajte primerane k príjmu a počtu osôb/ 

 

7. K žiadosti doložte všetky prílohy o príjme žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v zmysle 

§ 2 ods. 1 a, VZN 

Zoznam príloh : 

a, Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok / pripojiť odporúčané prílohy 

k potvrdeniu / 

b, Potvrdenie o príjme za predchádzajúci štvrťrok 

/pripojiť odporúčané prílohy k potvrdeniu / 

c, Uveďte ďalšie prílohy : 

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

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

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

..........................................................  
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Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 

 

Meno a priezvisko ţiadateľa / ky : 

 

Meno a priezvisko manţela / ky, druha, druţky : 

 

Čestne vyhlasujem, ţe : 

1, rozumiem podmienkam, ktoré sú uvedené vo Všeobecnom záväznom nariadení obce 

Lovinobaňa o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov niţšieho štandardu. 

 

2, nie som nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu, nevlastním rodinný dom, byt 

a ţiadny byt som od účinnosti zákona č.182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov neodkúpil ani nepredal. 

 

3, Údaje uvedené v ţiadosti o pridelenie bytu sú pravdivé. 

 

 

Súčasne svojim podpisom dávam vyslovený súhlas so spracovaním osobných údajov, za 

podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších prepisov. Vyhlasujem, ţe tento súhlas so spracovaním osobných údajov je platný 

počas celej doby spracovania ţiadosti o pridelenie nájomného bytu niţšieho štandardu. 

 

 

Lovinobaňa dňa ............................................... 

 

 

 

 

 

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

podpis ţiadateľa / ky  

 

 

 

 

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

podpis manţela, druha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overenie podpisov: MATRIKA alebo NOTÁR  


