ŽIADOSŤ
o pridelenie bytu
Měno a priezvisko uchádzača:

Trvalé byd liško uchádzača

Datum narodenia:

Stav:

Potvrdenie zamestnávatefa
uchádzača o byt

Do přiděleného bytu sa
nasťahuje:

Obec: POPRAD

1.

Ulica:
C.domu:

2.
č.bytu:

3.
pečiatka a podpis

Měno a priezvisko manžel, uchádzača:

Datum národ, manž. uchádzača:

4.
Spolu:

Trvalé bydlisko manžel, uchádzača

Potvrdenie zamestnávatefa
manžel, uchádzača o byt

Obec: POPRAD

osob

Manžel /-ka bývá v byte:
1. vlastnom
2. u rodičov

3. je užívatefom časti bytu

Ulica: ...
C.domu:

pečiatka a podpis
č.bytu:

Vlastnikom (uživaterom) bytu, v ktorom uchádzač
bývá je:

Vefkosf celého bytu vlastníka, u ktorého uchádzač bývá:
počet izieb:
Je to byt:

1. komunálny (městský) - městský služobný
2. družstevný
3. v osobnom vlastníctve
4. v rodinnom dome

5. podnikový - podnikový služebný

Osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (trvalo
přihlášené) a ich vzťah k uchádzačovi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Čestné prehlásenie:
Prehlasujem, že věetky uvedené údaje sú pravdivé. Všetky podstatné změny týkajúce sa mojej rodiny, bydliska
i zamestnania bezodkladné písomne ohlásim na MsŮ v Poprade.

Osobné údaje dotknutých osob sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochraně fyzických osob při spracúvaní osobných údajov a o vofnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochraně údajov) a so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov.
V Poprade, dna

Vlastnoručný podpis:
Manžet, vlastnoručný podpis:

Odóvodnenie žiadosti:

K žiadosti o byt je potřebné doložiť nasleduiúce doklady:

l. Doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku
o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu.
2. Fotokópiu rodných listov dětí.

3 Doklad preukazujúci příjem : fotokópiu ročného zúčtovania dane na predchádzajúci rok, priznania
k dani z príjmov fyzických osob za predchádzajúci rok,

- potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní dóchodkov - starobný, invalidný, sirotský, vdovský,
potvrdenie o poberaní materských dávok a iných dávok za prechádzajúci rok,
- potvrdenie úřadu práce, sociálnych věcí a rodiny o výške poberaných dávok za predchádzajúci
rok.

Tieto doklady o výške příjmu za predchádzajúci kalendárny rok je žiadatď povinný
aktualizovat' vždy do 31.10. příslušného kalendárneho roka počas celej doby evidencie
žiadosti o byt v zázname žiadatďov.
4. Fotokópiu platnej pracovnej zmluvy.

5. Čestné vyhlásenie žiadateťa/žiadateFov o tom, že nie sú nájomcami iného městského bytu,
nevlastnia žiadny byt ani rodinný dóm ( ani mimo města Poprad ), ani nie sú stavebníkom bytu,
resp. rodinného domu na území SR s úradne ověřeným podpisom.

6. Fotokópia preukazu ŤZP.
7. Fotokópiu dokladu preukazujúceho zdravotně postihnutie.

