DOTAZNÍK
Žiadosť o ....................... izb. byt

Mesto
Mestský úrad
Šamorín
Žiadateľ (ka)
Manžel (ka)
Druh (žka)

Meno

postavený v rámci programu nájomných bytov
Rodinný stav:

Meno:
Priezvisko:

Rodné číslo:
Rodné číslo:
Rodinný stav:

Meno:
Priezvisko:

Rodinní príslušníci, ktorí budú bývať so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Príbuzenský vzťah
Priezvisko
Rodné číslo

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

TRVALÝ POBYT 1)
Žiadateľa: (ky) (ulica, Byt vo vlastníctve:
Manžela: (ky) (ulica,
číslo, mesto, PSČ)

Byt vo vlastníctve:

číslo, mesto, PSČ)







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


MPBH s.r.o. MsÚ (komunálny byt)

SBD (družstevný byt)

rodinný dom

služobný byt .....................................

v osobnom vlastníctve

iný uviesť aký
...................................................................

užívateľ (ka) bytu (trvalého): ........................................

užívateľ (ka) bytu (trvalého): ...........................................

príbuz. vzťah k žiadateľovi: ..........................................

príbuz. vzťah k žiadateľovi: .............................................

veľkosť bytu – izbovitosť : ............................................

veľkosť bytu – izbovitosť : .............................................

počet bývajúcich osôb v byte: ......................................

počet bývajúcich osôb v byte: .........................................

Žiadateľa: (ky) (ulica,

MPBH s.r.o..MsÚ (komunálny byt)
SBD (družstevný byt)
rodinný dom
služobný byt....................................
v osobnom vlastníctve
iný uviesť aký

PRECHODNÝ POBYT 1)
Byt vo vlastníctve:
Manžela: (ky) (ulica,

číslo, mesto, PSČ)

Byt vo vlastníctve:

číslo, mesto, PSČ)

MPBH s.r.o. MsÚ (komunálny byt)

SBD (družstevný byt)

rodinný dom

služobný byt.......................................

v osobnom vlastníctve

iný uviesť aký
....................................................................


MPBH s.r.o. MsÚ (komunálny byt)

SBD (družstevný byt)

rodinný dom

služobný byt .....................................

v osobnom vlastníctve

iný uviesť aký
....................................................................

užívateľ (ka) bytu (prechodného): .................................

užívateľ (ka) bytu (prechodného): ...................................

príbuz. vzťah k žiadateľovi: ...........................................

príbuz. vzťah k žiadateľovi: ............................................

veľkosť bytu – izbovitosť : ...........................................

veľkosť bytu – izbovitosť : .............................................

počet bývajúcich osôb v byte: .......................................
počet bývajúcich osôb v byte: ........................................
Boli ste nájomcom bytu a nájom bol zrušený súdnou cestou ? * ÁNO (uviesť číslo konania a dôvod zrušenia)
* NIE
....................................................................................................................................................................................................
1)


ak trvalý prípadne prechodný pobyt žiadateľa (ky) je spoločný s manželom (kou) vyplňte iba údaje vzťahujúce sa k žiadateľovi
zakrúžkujte správny údaj

__________________________________________________________________________________________
Žiadatelia: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu

Tel. č.: ....................................................

Mesto Šamorín
Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

VEC
Žiadosť o nájom bytu
Dole podpísaný (á ,í) .............................................................................................................
žiadam (e) o pridelenie ............. izbového nájomného bytu (uviesť bližšiu charakteristiku žiadaného
bytu) z nasledovných dôvodov (popis súčasnej bytovej situácie a rodinných pomerov):

V Šamoríne, dňa ..........................................

___________________________
–––––––––––––––––––––––––––
podpis žiadateľov
Príloha k žiadosti:
Dotazník s identifikačnými údajmi
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Podpísaný/á ............................................. nar.: .................... trvale bytom ..........................................................
a manžel/ka, resp. druh/družka ............................................. nar.: .................... trvale bytom ............................
...........................................................................
vyhlasujem na svoju česť, že:
1. ku dňu podania žiadosti nevlastním byt, rodinný dom,
2. nemám voči mestu Šamorín a mestským organizáciám žiadnu dlžobu,
3. som si vedomý/á následkov, ktoré by ma postihli v prípade zistenia nepravdivosti údajov v tomto
vyhlásení.
Zároveň týmto dávam súhlas so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov, ktoré som
uviedol/la v žiadosti o pridelenie nájomného bytu na účely zaevidovania a prípadného vybavenia mojej
žiadosti, a to na dobu neurčitú v súlade so zák.. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Šamoríne, dňa ...........................

............................................................................
overený podpis žiadateľa/ky

............................................................................
overený podpis manžela/ky, resp. druha/družky

Toto čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie nájomného bytu pre účely posúdenia
splnenia podmienok žiadateľov o byt evidovaných na Mestskom úrade v Šamoríne.
Povinnosť žiadateľa je :
- oznámiť zmeny v údajoch uvedených v žiadosti,
- každoročne aktualizovať svoju žiadosť k 31. 01. príslušného roka, v opačnom prípade sa
žiadateľ vyradí z evidencie žiadateľov o nájomný byt.

