Príloha č. 1 k VZN mesta Veľký Krtíš č. 13/2019
o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi
vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
(fyzická osoba)
1. Meno ţiadateľa: .................................................................. rodená(ý): ........................................
dátum narodenia: ................................................................

št. príslušnosť: .................................

trvalé bydlisko: .................................................................................................................................
zamestnanie: .......................................................................

rod. stav: ..........................................

2. Manţel(ka) ţiadateľa: ......................................................... rodená(ý): .......................................
(druh, partner a pod., bývajúci v spoločnej domácnosti)

dátum narodenia: ................................................................. št. príslušnosť: ................................
trvalé bydlisko: ................................................................................................................................
zamestnanie: ........................................................................ rod. stav: .........................................
3. Deti alebo iní členovia spoločnej domácnosti:
Meno

Dátum narodenia

Škola ( zamestnanie)

1.
2.
3.
4.
5.
Údaje o príjme rodiny v €:
Priemerný mesačný príjem ţiadateľa: ...................................................................................................
Priemerný mesačný príjem manţela(ky): ..............................................................................................
Rodinné prídavky : ................................................................................................................................
Rodičovský príspevok: ..........................................................................................................................
Dávky a príspevky v hmotnej núdzi, dávky v nezamestanosti:..............................................................
Starobný dôchodok: ...............................................................................................................................
Invalidný dôchodok: ..............................................................................................................................
Príjem prijatý v rámci vyţivovacej povinnosti: ....................................................................................
Peňaţný príspevok na opatrovanie: ......................................................................................................
Iný príjem: (aj príjem ostatných členov spol. domácnosti) ...............................................................................
.............................................................................................................................................
Údaje o terajšom bydlisku: (uviesť či bývate v nájme, u rodičov a pod.)
................................................................................................................................................................

Poštová adresa: (kde Vám bude doručovaná pošta) ak nie je rovnaká ako adresa trvalého pobytu
..............................................................................................................................................................................

Dôvod prečo žiadate o pridelenie bytu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ţiadam o .............. izbový byt. (Uveďte veľkosť – počet izieb bytu)
Uveďte telefónne číslo (e-mail), kde Vás podľa potreby môţeme kontaktovať:
................................................................................................................................................................
Prehlásenie
Prehlasujem na svoju česť, ţe všetky údaje uvedené v ţiadosti sú pravdivé, čo potvrdzujem
vlastnoručným podpisom.
v ................................, dňa: ..........................
..........................................
podpis ţiadateľa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tlačivo vyplňte úplne a čitateľne, nehodiace sa údaje a prázdne riadky prečiarknite!!!
====================================================================
Prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o pridelenie bytu:
1. Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa (v prípade vzniku pracovného pomeru v čase podania
ţiadosti ţiadateľ predloţí fotokópiu pracovnej zmluvy)
2. Potvrdenie o príjmoch, výdavkoch, o základe dane z príslušného DÚ (v prípade, ţe nájomca
alebo osoba ţijúca v spoločnej domácnosti je SZČO)
3. Doklady príslušnej inštitúcie, ktorá poskytovala príjmy:
- v prípade dôchodkových dávok doklady zo sociálnej poisťovne
- v prípade rodičovských príspevkov, peňaţných príspevkov na opatrovanie, dávok
a príspevkov v hmotnej núdzi, rodinných prídavkov a iných príspevkov doklady
z príslušného úradu práce
4. V prípade príjmu prijatého v rámci vyţivovacej povinnosti doloţí ţiadateľ právoplatné
a vykonateľné rozhodnutie súdu
5. V prípade, ak ţiadateľ nemá trvalý pobyt na území mesta Veľký Krtíš, doloţí potvrdenie
o úhrade poplatkov za komunálny odpad a dane z príslušného úradu v mieste trvalého
bydliska

Príloha k ţiadosti o pridelenie bytu

Čestné vyhlásenie
k ţiadosti o pridelenie bytu

Podpísaný/á ............................................................................. nar: ..........................................
trvalo bytom: ...............................................................................................................................
vyhlasujem na svoju česť, ţe


v čase podania ţiadosti o pridelenie nájomného bytu nemám ani ja, ani ostatní
členovia spoločnej domácnosti po lehote splatnosti ţiadne záväzky voči mestu Veľký
Krtíš a organizáciám zriadeným mestom veľký Krtíš



moje príjmy a príjmy členov spoločnej domácnosti mi umoţňujú platiť nájomné
a sluţby spojené s uţívaním bytu

Som si vedomý následkov, ktoré by ma postihli v prípade zistenia nepravdivosti
údajov uvedených v tomto vyhlásení.

V......................................, dňa:............................

.............................................
vlastnoručný podpis

Toto vyhlásenie je povinnou prílohou k ţiadosti o nájom nájomného bytu podľa VZN mesta Veľký Krtíš č. 13/2019
o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš.

Príloha k ţiadosti o pridelenie bytu

POTVRDENIE O PRÍJME
Meno a priezvisko nájomcu / osoby ţijúcej v spoločnej domácnosti: ................................................................................
Dátum narodenia: ........................................... Trvale bytom: ............................................................................................
Zamestnávateľ (názov a sídlo)
....................................................................................................................................... IČO: ............................................
potvrdzuje, ţe menovaný/á je u nás zamestnaný/á od: ............................................... do : ................................................
Príjmy podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení potvrdené zamestnávateľom:
Poloţka:

Suma v EUR

Základ dane za predchádzajúci kalendárny rok 20 __
Riadok č. 03 z Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti)

Daň podľa § 15 zákona (zníţená o daňový bonus) za rok 20......
Priemerný čistý mesačný príjem za rok 20......

Potvrdzujem, ţe menovaný/á je – nie je * v skúšobnej dobe alebo výpovednej lehote.
* nehodiace sa prečiarknite

Dátum: ........................................

....................................................................................
pečiatka zamestnávateľa a
podpis zodpovedného pracovníka

V prípade, ţe nájomca alebo osoba ţijúca v spoločnej domácnosti je SZČO, alebo si podala daňové priznanie sama predloţí pre
účely posúdenia plnenia podmienok pre pridelenie bytu fotokópiu „Potvrdenia o podaní daňového priznania“ za predchádzajúci
kalendárny rok.

Poučenie k ţiadosti o pridelenie bytu

Podmienky pre prenájom bytov
Ţiadatelia o byt musia spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväzným nariadením mesta Veľký
Krtíš č. 13/2019 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš:


ţiadateľ musí preukázať schopnosť platiť nájomné doloţením čestného vyhlásenia



ţiadateľ nemá voči mestu a organizáciám zriadeným mestom ţiadne podlţnosti o čom doloţí
čestné vyhlásenie



pred uzavretím nájomnej zmluvy prenajímateľ umoţní ţiadateľovi prehliadku nájomného bytu



nájomníci budú vybraní z evidencie ţiadateľov vedeného na Mestskom úrade na základe
odporučenia komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie.



nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu určitú

Príloha č. 2 k VZN mesta Veľký Krtíš č. 13/2019
o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi
vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
(fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba)
pre zamestnancov

Žiadateľ:

Názov:

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

Adresa sídla:

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

IČO:

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

Zastúpený:

meno:

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

funkcia: ...............................................................................

Ţiadame mesto Veľký Krtíš o pridelenie nájomných bytov
1 – izbový

................. ks

2 – izbový

................. ks

Byty budú formou podnájmu pridelené zamestnancom našej firmy po predchádzajúcom súhlase mesta
Veľký Krtíš v súlade s platným VZN.

Zdôvodnenie žiadosti:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

V ................................, dňa: ........................

.............................................
pečiatka a podpis ţiadateľa

Prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o pridelenie bytu:
1. Potvrdenie o príjmoch, výdavkoch, o základe dane z príslušného DÚ

