
Obec Beladice

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

A: Žiadatel‘

Meno a priezvisko

Rodinný stav

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

Rodné čísloS

Číslo obČianskeho preukazw

Telefótme ČísIo

E-maiI~

Adresa trvalého pobytw

Adresa prechodného pobytw

Zamestnávateľ žiadateľw

B: Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti

Obecný úrad Beladice e-mail: podatelna®obecbeladice.sk
Caštanová 167 telefón: + 421 376330227
951 75 Beladice

VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN: SK6S 0200 0000 0000 2392 9162

IČO: 00307769
DIČ: 2021037843

Meno a priezvisko Rodné Dátum Príbuzenský
priezvisko narodenia pomer

_______________________ k žiadatel‘ovi

. (ak nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitnom priloženom papieri)
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C. Bytové nomen‘ žiadatel‘a v mieste trvalého, prechodného bydljska:

1. Žiadatei‘ v súčasnosti býva:
a) u rodiČov
b) u mých príbuzných
c) u cudzích (podnájom, slobodáreň, ubytovňa), uviesť kde
d) inde, uviesť kde

2. Počet rodín žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa:

3. Počet osób žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadatel‘a (okrem členov
domácnosti zahrnutých do žiadosti).
U každej osoby uviesť meno a priezvisko a vzťah ku žiadatel‘ovi:

4. Bývanie rodiny.
a) rodina býva spolu
b) rodina nebýva spolu (z dóvodu nevyriešenej bytovej situácie)
bi) manželia nebývajú spolu
b2) rodičia a nezaopatrené deti nebývajú s rodičmi (uviesť bližšie)

b3) mé (uviest‘)-

5. Uvicsť, kto je vlastníkom — nájomcom bytu, rod. domu, v ktorom má žiadatel‘ trvalé
bydlisko:
(v prílohe priložiť kópiu aktuálneho listu vlastníctva nie staršieho ako 3 mesiace a nájomnej
zmluvy na byt alebo dom, kde ste prihlásený na trvalý pobyt)

Obecný úrad Beladice
Caštanová 167
951 75 Beladice

e-mail: podatelna@obecbeladjce,sk
telefón: + 421 376330227

VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

iČo: 00307769
DIČ: 2021037843

Meno a priezvisko Príbuzenský pomer k žiadatel‘ovi



D. mé okolnosti súvisiace so žiadosťou (nagr. závažné zdravotné gornery žiadatel‘a,
ZtP)

1. Zdravotné postibnutie žiadatel‘a alebo člena domácnosti zahrnutého do žiadosti
(u každého uviesť meno a priezvisko a mieru postihnutia).
Možno uviest‘ aj typ postihnutia.

E: Důvod podania žiadostj:

F: Žiadam o pridelenie:

. 1 izbového bytu

. 2 izbového bytu

. 3 izbového bytu

6: Súhlas so sgracovaním osobných úda lov

Osobné údaje poskytuje žiadatel‘ Obecnému úradu Beladice pre účel zaradenia do evidencie žiadostí
o nájom obecného bytu dobrovol‘ne. Ziadatel‘ súhlasí so spracovaním osobných údajov žiadateľa
uvedených v tejto žiadosti v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho žiadosti.
Súhlasím s použití mojich osobných udajov pre úradné úcely podYa zákona NR SR Č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných udajov a o zmene a dopinen niektorých zákonovv znení neskorších predps

Zaroveň vyhlasujem, že v súlade s ~ II ods. 4 zákona . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
udajov, poskytujem všetky osobné údaje uvedené v žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci
Beladice dobrovol‘ne a súhlasím s ich spracovanim. Suhlas poskytujem na dobu neurčitů a nemůžem
ho odvolať.

V dňa
podpis žiadateľa

Obecný úrad Beladice e-mail: podatelna@obecbeladice.sk VŮB BANKA pob. Zlaté Moravce
Gaštanová 167 telefón: + 421 376330227 IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice ICO: 00307769

DIČ: 2021037843



Prulohy:

a.) originál potvrdenia o príjnie žiadatel‘a a osób s ním žijúcich v spoločnej domácnosti,
ktorých príjmy sa posudnijú spoloČne podľa osobitného predpisu za predchádzajúci
kalendárny rok (vy plní zamestnávateľ resp. má organizácia, od ktorej prijem poberá), resp.
overenú kópiu daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok
b.) kópia aktuálneho listu vlastníctva nie staršieho ako 3 mesiace a nájomnej zmluvy na
byt alebo dom, kde ste prihlásený na trvalý pobyt
c.) Čestné prehlásenie, že nie ste nájomcom obecného bytu, nájomného bytu, služobného
bytu, bytu vo vlastníctve štátu alebo vyššieho územného celku alebo vlastníkom bytu alebo
rodinného domu (overený podpis na matrike alebo na notárskom úrade)
d.) dokladovanie rodinného stavu (sobášny list, úmrtný list, overený rozsudok o rozvode,
čestné prehlásenie, že ste slobodný á)
e.) fotokópia rodného lisW dieťaťa/dctí ak žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti
f.) vyjadrenie riaditel‘a organizácie v znad ovatel skej působnosti mestskej časti v ktorej je
žiadateľ zamestnaný
g.) mé doklady preukazujúce osobité okolnosti súvisiace so žiadosťou

Obecný úrad Beladice e-mail: podatelna®obecbeladice.sk VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
Gaštanová 167 telefón: + 421 376330227 IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice iČo: 00307769

DIČ: 2021037843


