Príloha č. 1
Žiadosť o prenajatie nájomného bytu v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto
Týmto žiadam o prenajatie bytu...................................................................................................
(Uvedie koľko izbový byt, prípadne garsónku)
v katastrálnom území mesta Kysucké Nové Mesto a to z nasledovných dôvodov:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Údaje o uchádzačovi:
l. Meno a priezvisko:....................................................................................................................
Dátum, rok a miesto narodenia: ...............................................................................................
stav:...................................................... rodné číslo:................................................................
trvalý pobyt aj PSČ: ................................................................................................................. .
prípadne ak je prihlásený k prechodnému pobytu ....................................................................
doterajšie bydlisko /u rodičov, podnájom/..................................................................................
Telefonický kontakt: ............................................
čistý mesačný príjem: ..............................................
/súkromný podnikateľ doloží prefotené daňové priznanie za posledný kalendárny rok, sociálne odkázaní
občania potvrdenie o príjme od ÚPSV a R – úsek sociálnych vecí, potvrdenie – prídavky na deti,
rozhodnutie o dôchodku a zamestnaný žiadateľ od zamestnávateľa, sociálnej poisťovne a pod./
2. Meno a priezvisko manžela /ky/ - druha /ky/: ..........................................................................
Dátum, rok a miesto narodenia: ............................................................................................
trvalý pobyt manžela /ky/ - druha /ky/: ....................................................................................
v prípade prihlásenia na prechodný pobyt .............................................................................
Telefonický kontakt: ................................................
čistý mesačný príjem: ..............................................
3. Meno a priezvisko maloletých detí žiadateľa, prípadne do 25. roku života dieťaťa: dátum, rok
narodenia, číslo :
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

-
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Osobitné podmienky a požiadavky uchádzača /zdravotné problémy – bezbariérový byt a pod./:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o prenajatie nájomného bytu sú pravdivé a beriem na vedomie,
že v prípade zistenia nesprávnych údajov, mesto so mnou neuzavrie nájomnú zmluvu.
Súhlasím, aby pre účely vystavenia súhlasu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt boli použité moje
identifikačné údaje zo žiadosti /zák. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov/.
Zároveň sa zaväzujem, že ihneď – najneskôr do 3 dní oznámim všetky zmeny skutočnosti uvedených
v tejto žiadosti, ktoré by mohli mať vplyv na nájom bytu.

.................................................
čitateľný podpis žiadateľa

V Kysuckom Novom Meste dňa:

Prílohy:
1. Potvrdenie o čistom príjme žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb za celý kalendárny rok
spätne od podania žiadosti, u SZČO prefotené daňové priznanie za posledný kalendárny rok.
2. U žiadateľov ŤZP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia ak žiadajú o bezbariérový byt
3. V prípade, ak ide o žiadateľa - poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad vydaný úradom
práce, soc. vecí a rodiny, u zamestnaných – potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, zo sociálnej
poisťovne, dôchodcovia potvrdenie - rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne a pod.
4. Popis súčasnej bytovej situácie a vývoj bytovej situácie

-
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Čestné vyhlásenie
(overený podpis)

Dolu podpísaný /á/.......................................................................................................................
Narodený /á/
Č. OP

: .................................. trvale bytom: ...........................................................
: ................................... rodné číslo : ..........................................................

Vyhlasujem, že:
nie som vlastníkom bytu ani rodinného domu na území Slovenskej republiky
nie som užívateľom ani nájomcom bytu na území Slovenskej republiky.
nepreviedol /a/ som a ani nikto z mojej domácnosti byt, ktorý som /sme/ mal /li/ vo výlučnom
vlastníctve alebo podielovom vlastníctve na tretiu osobu a to v časovom období 3 rokov pred podaním
žiadosti

Vyhlásenie sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na príslušníkov mojej rodiny.
Potvrdzujem, že som bol /a/ v súlade s ust. § 39 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/ o právnych následkoch nepravdivého čestného vyhlásenia poučený /á/.

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

...........................................................
čitateľný podpis

-
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Postup pri prideľovaní bytov po schválení mestským zastupiteľstvom

-

Po schválení pridelenia bytu poslancami mestského zastupiteľstva, primátor mesta vydá súhlas
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy pre právnickú osobu,

-

právnická osoba vyzve žiadateľa, ktorému bol pridelený nájomný byt k podpísaniu nájomnej
zmluvy,

-

po podpísaní nájomnej zmluvy žiadateľ si vybaví pripojenie elektrickej energie s dodávateľom
elektrickej energie (SSE Žilina),

-

nájomca je následne povinný sa prihlásiť do 30 dní k prechodnému pobytu do nájomného
prideleného bytu na evidencií obyvateľov Mestského úradu.
Môže však požiadať mestský úrad o súhlas k trvalému pobytu, o tejto žiadosti rozhodne mestské
zastupiteľstvo.

