
 
 

 

 Prenajímateľ: 
 

                M E S T O  N E M Š O V Á  
                M E S T S K Ý  Ú R A D  

ul.              Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
 
                                Tel: 032 6598 422 

  

Odtlačok pečiatky podateľne  
  
  
  
  
  
  

    

ŽIADOSŤ  
o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Nemšová v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
  

A. Žiadateľ: 
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul ...................................................................................................... 
 
Dátum narodenia..........................................štátna príslušnosť.......................rodinný stav......................................... 
 

Adresa trvalého pobytu.................................................................................................................................................... 

Adresa prechodného pobytu............................................................................................................................................ 

Telefónny kontakt...................................................  

 

Žiadam týmto o prenájom (hodiace sa zakrúžkujte):   

▪    štandardného nájomného bytu postaveného s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania na ul.  
      Športovcov 468 a 225, ul. Mierové námestie 97 a 100, ul. Mládežnícka 227  
▪     bytu nižšieho štandardu  na ul. Odbojárov 7  
 
O koľko izbový byt žiadate? (hodiace sa zakrúžkujte) 
▪    garsoniéra 
▪    1-izbový                                                                        
▪    2-izbový  
▪    3-izbový    

 

B. Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti: 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko,titul manžela/-ky, druha/-žky .........................................................................  

Dátum narodenia................................štátna príslušnosť.................................rodinný stav......................................  

Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ) ...........................................................................................................  

Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ)  ....................................................................................................  

Číslo telefónu............................................................................................................................................................  

Názov a adresa zamestnávateľa.................................................................................................................................   

 
    Meno a priezvisko ďalších členov /deti, ost. príb./    dátum narodenia             vzťah k žiadateľovi 

1. ..............................................................................................           ...............................                     ............................................ 

2. ..............................................................................................           ...............................                     ............................................ 

3. ..............................................................................................           ...............................                     ............................................ 

4. ..............................................................................................           ...............................                     ............................................ 



 
 

 

C. Dôvod podania žiadosti: 

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

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

D. Bytové pomery žiadateľa:  

V súčasnosti žiadateľ býva (hodiace sa zakrúžkujte):  

a/ u rodičov  

b/ v podnájme, uviesť kde: ................................................................................................. 

c/ iné, uviesť kde: ...............................................................................................................  

Byt alebo rodinný dom, v ktorom žiadateľ aktuálne býva pozostáva z ............... izieb.  

Z toho žiadateľ užíva ................................................................................................................................................  

Počet osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti..............  

Ak členmi terajšej spoločnej domácnosti sú osoby, ktoré nie sú zahrnuté do žiadosti v bodoch 1 až 3, vymenovať tieto osoby:  

Meno a priezvisko                          vzťah k žiadateľovi         Meno a priezvisko                         vzťah k žiadateľovi     

1. ....................................................  ..........................        3. ....................................................  ..........................     

2.....................................................  ..........................          4. ....................................................  ..........................             

Žiadateľ v minulosti bol nájomcom mestského bytu:                  áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) (ak áno, uviesť dôvod, 
prečo byt opustil) ...................................................................................................................................................................................              

Uviesť, kto je vlastníkom bytu alebo rodinného domu, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko:  
................................................................................................................................................................................... 

E. Majetkové pomery: 

 žiadateľa:  / zakrúžkujte / 

a) byt v osobnom vlastníctve:                                                                        áno - nie   

b) byt v spoluvlastníctve:                                                                               áno – nie        

c) rodinný dom v osobnom vlastníctve:                                                         áno – nie  

d) rodinný dom v spoluvlastníctve:                                                                áno - nie    

e) vlastním stavebný pozemok                                                                       áno - nie    

f) v minulosti som bol vlastníkom, spoluvlastníkom bytu, domu                 áno - nie    

g) vlastníctvo, spoluvlastníctvo inej nehnuteľnosti:                                        áno – nie   (ak áno, uveďte akej) ......................................  

manžela/-ky, druha/- žky: /zakrúžkujte/:  

a) byt v osobnom vlastníctve:                                                                        áno - nie   

b) byt v spoluvlastníctve:                                                                               áno – nie  

c) rodinný dom v osobnom vlastníctve:                                                         áno – nie  

d) rodinný dom v spoluvlastníctve:                                                                áno - nie  

e) vlastníctvo, spoluvlastníctvo inej nehnuteľnosti:                                       áno – nie   (ak áno, uveďte akej) ........................................ 

         

 



 
 

 

F. Povinné prílohy: 
 
1. Potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných zárobkovo činných osôb, zahrnutých do 
    žiadosti o výške priemerného čistého mesačného príjmu za predchádzajúci 
    kalendárny rok. 
2. Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych 
    dávok za predchádzajúci kalendárny rok ( dávka v hmotnej núdzi, rodičovský 
    príspevok, materský príspevok, prídavok na dieťa, a iné ... ) 
3. Kópia výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského 
   dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok ( platí aj pre osoby zahrnuté do žiadosti ) 
4. Potvrdenie vydané Mestským úradom, referátom daní a poplatkov ( o majetkových 
    pomeroch, o tom, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči mestu a že má zaplatený 
    poplatok za komunálny odpad ) 
8. Kópia právoplatného rozsudku o rozvode manželov 
9. Kópia právoplatného rozhodnutia o BSM alebo písomnú dohodu overenú u notára 
    o naložení s nehnuteľnosťou. 
10. Potvrdenie z miesta pobytu vo veci nehnuteľnosti trvalého pobytu. 
 
G. Čestné prehlásenie: 
 
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti aj v prílohách som uviedol /a/ úplne a pravdivo, čo  
potvrdzujem vlastnoručným podpisom.  
som / nie som (nehodiace sa prečiarknite) vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu 
alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie.  
môj manžel/-ka, druh/-žka, alebo niektorý z členov domácnosti zahrnutých do žiadosti  je / nie je vlast-
níkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie.  
Beriem na vedomie, že v prípade zistenia rozdielov a zatajenia skutočností budem vyradený zo zoznamu 
žiadateľov. V súlade so zákonom c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov 
svojím podpisom súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v žiadosti a v priložených listinách boli 
spracovávané v informačnom systéme vedenom prenajímateľom za účelom a v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom k spracúvaniu týchto údajov v zmysle tejto žiadosti. 
 

 

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

Dátum vyplnenia                                          Meno a priezvisko                                        Podpis žiadatela 
 
 
...............................                                   .............................................                         .................................. 
Dátum vyplnenia                                          Meno a priezvisko                                      Podpis manžela/ky/ 
                                                                                                                                         /resp. spolunájomcu/ 

 

 

 

► Žiadateľ, ktorému nebol byt pridelený a trvá na svojej žiadosti, je povinný aktualizovať žiadosť o pre-
nájom bytu najmenej jedenkrát ročne do 31.decembra kalendárneho roka predložením dokladov preuka-
zujúcich príjem za uplynulý kalendárny rok. ◄ 

► Nesplnenie uvedenej povinnosti alebo uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti bude mať za následok 
vyradenie žiadosti o prenájom bytu z evidencie žiadostí o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Nemšová. ◄ 

 



 
 

 

 

 

  

P O T V R D E N I E   O   P R Í J M E 
 

za kalendárny rok .......... 
/ zamestnanec / 

 
Meno a priezvisko: .................................................................................................... 
 
Dátum narodenia: ....................................... 
 
Trvalé bydlisko : ............................................................................................................ 
 
A. Príjmy potvrdzované zamestnávateľom 
 

1. Čiastkový základ dane celkom 

2. Vypočítaná dan 

3. Príjem ( r. 1 – r. 2) 

4. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

5. Iné príjmy 

6. Príjmy celkom (r. 3 + r. 4 + r. 5 ) 

 
Priebeh zamestnaní v potvrdzovanom kalendárnom roku: 
Obdobie od .................................. do ................................... ......................................... 
Obdobie od .................................. do ................................... ......................................... 
Obdobie od .................................. do ................................... ......................................... 
 
Potvrdzujem, že menovaný (á) je – nie je * v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote 
Menovaný /á/ si uplatňuje – neuplatňuje * daňový bonus na vyživované deti. 
 
Počet nezaopatrených detí .............. Daňový bonus vyplatený ......................... 
 
Dátum ........................................ 
 
...................................................                                                     ............................................ 
priezvisko a meno zodpovedného                                                    pečiatka zamestnávateľa 
pracovníka ( mzdovej učtárne ap.)                                           podpis zodpovedného pracovníka 
 
 
* Nehodiace sa prečiarknuť 
 
 
 
 
 
Toto potvrdenie slúži ako príloha ku žiadosti o prenájom bytu a k jej vyhodnoteniu 
a zaradeniu do evidencie prípadne poradovníka. 



 
 

 

 
 
 
 

 
P O T V R D E N I E   O   P R Í J M E 

 
za kalendárny rok ....... 

                                                                  / podnikateľ, živnostník / 
 
Meno a priezvisko: .................................................................................................... 
 
Dátum narodenia: ....................................... 
 
Trvalé bydlisko : ...................................................................................................... 
 
A. príjmy potvrdzované daňovým úradom 
 
Druh podnikania: ....................................................................................................... 
 
Dátum začiatku podnikania:........................................................................................ 
 
Celkový ročný čistý príjem za obdobie od............................ do ...................... 
 
je €............................................................. 
 
Potvrdzujeme, že všetky daňové povinnosti k dnešnému dnu sú – nie sú * splnené a nedošlo 
k zníženiu daňového základu. 
 
Menovaný /á/ si uplatňuje – neuplatňuje * daňový bonus na vyživované deti. 
 
Počet nezaopatrených detí .............. Daňový bonus vyplatený ......................... 
 
 
Dátum ........................................ 
                                                                       
 
                   
 
                                                                                                              ............................................ 
                                                                                                         pečiatka a podpis daňového úradu 
 
 
* Nehodiace sa prečiarknuť 
 
 
 
 
 
 
Toto potvrdenie slúži ako príloha ku žiadosti žiadateľa o prenájom bytu a k jej vyhodnoteniu 
a zaradeniu do evidencie prípadne poradovníka. 


