PRÍLOHA Č. 1

Mesto Moldava nad Bodvou
Odd. správy bytových a nebytových priestorov
Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou

Žiadosť o pridelenie bytu
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Meno

Dátum narodenia:

a priezvisko:
Rodné číslo:
Držiteľ preukazu ZŤP:
1/
Trvalý
pobyt :

Rodinný stav:
Áno

-

Nie

Zamestnávateľ:

Ulica:

Súpisné a orientačné číslo:

Obec:

PSČ:

Štát:

Skladba bytu (počet obytných miestností):
Meno, priezvisko vlastníka uvedenej
nehnuteľnosti:
Ulica:
2/ *
Terajší
Obec:
pobyt :
Skladba bytu (počet obytných miestností):

Súpisné a orientačné číslo:
PSČ:

Štát:

Meno, priezvisko vlastníka uvedenej
nehnuteľnosti:
Tel. kontakt:

E-mail:

* neuvádza sa, ak je totožná s adresou trvalého pobytu
ÚDAJE O OSOBÁCH ŽIJÚCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI
Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

Príbuzenský
vzťah:

Držiteľ
ZŤP:

Zamestnávateľ:

Strana 12 z 25

Popis súčasnej bytovej situácie:

Typ požadovaného bytu:

Garsónka

1 izbový byt

2 izbový byt

3 izbový byt

Odôvodnenie naliehavosti riešenia bytovej situácie:

Potvrdenie od správcu bytového fondu,
či žiadateľ alebo niektorý člen rodiny má alebo nemá nedoplatok na nájomnom a inkase

má nedoplatok
nemá nedoplatok
Pečiatka a podpis

Potvrdenie od Okresného stavebného družstva
či žiadateľ alebo manželský partner žiadateľa vlastní alebo v minulosti vlastnil členský podiel v bytovom družstve,
prípadne či ho previedol na inú osobu

Potvrdenie mesta Moldava nad Bodvou
/V prípade trvalého pobytu v inom meste / obci potvrdenie z príslušného mestského / obecného úradu
A/ Žiadateľ alebo niektorý člen rodiny priznával daň z nehnuteľností (rodinný dom, byt)
ÁNO
NIE
Pečiatka a podpis

B/ Žiadateľ má uhradené poplatky za komunálny odpad
ÁNO
NIE
Pečiatka a podpis

C/ Žiadateľ má zaplatenú daň za psa
ÁNO
NIE
Pečiatka a podpis
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V prípade pridelenia bytu žiadam o prijatie ďalšej osoby do bytu:
Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

Príbuzenský
vzťah:

Držiteľ
ZŤP:

Zamestnávateľ:

*v prílohe predložiť výšku príjmu, zamestnávateľa osoby

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svojím podpisom súhlas pre vlastníka
bytov mesto Moldava nad Bodvou na spracovanie mojich osobných údajov na bytové účely.
V Moldave nad Bodvou .......................................

Podpis žiadateľa ..............................................

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
týmto čestne prehlasujem, že nevlastním rodinný dom, byt a žiaden byt od účinnosti zákona č. 182/1993 Zb.
o prevode vlastníctva v znení neskorších predpisov som neodkúpil /-a ani neodpredal /-a, resp. nepreviedol/-a
na inú právnickú alebo fyzickú osobu za obdobie posledných 5 rokov, alebo dal súhlas na trvalý pobyt inej
osobe, ktorá neskôr túto nehnuteľnosť odkúpila do osobného vlastníctva, ďalej prehlasujem, že nemám voči
Mestu Moldava nad Bodvou podlžnosti na daniach a poplatkoch a nevedie sa voči mojej osobe súdny spor
ani exekučné konanie vo vyššie uvedených veciach ,nebol /-a som v minulosti nájomcom bytu, ktorý som
znehodnotil /-a, poškodil /-a, neporušoval /-a som domový poriadok v užívanom bytovom dome, ani som v
minulosti protiprávne neobsadil /-a žiadny byt.
...........................................................
overený podpis žiadateľa /-ky

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Podpísaný /-á ....................................................................................................,
nar. ..........................................................trvale bytom ...................................................................................
týmto čestne prehlasujem, že nevlastním rodinný dom, byt a žiadny byt od účinnosti zákona č. 182/1993 Zb.
o prevode vlastníctva bytov v znení neskorších predpisov som neodkúpil /-a ani neodpredal /-a nepreviedol/-a
na inú právnickú alebo fyzickú osobu, alebo dal súhlas na trvalý pobyt inej osobe, ktorá neskôr túto
nehnuteľnosť odkúpila do osobného vlastníctva, ďalej prehlasujem, že nemám voči Mestu Moldava nad
Bodvou podlžnosti na daniach a poplatkoch a nevedie sa voči mojej osobe súdny spor ani exekučné
konanie vo vyššie uvedených veciach, nebol /-a som v minulosti nájomcom bytu, ktorý som znehodnotil /-a,
poškodil /-a, neporušoval /-a som domový poriadok v užívanom bytovom dome, ani som v minulosti
protiprávne neobsadil /-a žiadny byt.
.......................................................................
overený podpis manžela /-ky ,spolu posudzovanej blízkej osoby
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Čestne prehlasujem, že údaje v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý /-á trestnosti v prípade
preukázania, že údaje sa nezakladajú na pravde.
V Moldave nad Bodvou, dňa: ___________

..........................................................................
Podpis žiadateľa

POUČENIE
Povinnosťou žiadateľa /-ky je oznámiť na MsÚ:
1. každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30
dní odo dňa kedy zmena nastala.
2.bez vyzvania každý rok k dátumu zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov, predložiť
príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok
V PRÍPADE NESPLNENIA TÝCHTO POVINNOSTÍ, RESPEKTÍVNE UVEDENIE
NEPRAVDIVÝCH ÚDAJOVBUDE TÁTO ŹIADOSŤ V Y R A D E N Á !
K žiadosti je potrebné priložiť samostatnú prílohu:
K žiadosti doložte(aj za manžela/-ku, spolu posudzovanú blízku osobu) -vyberte podľa potreby:
 príjem od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
 potvrdenie od zamestnávateľa o existencii pracovného pomeru
 výpis, resp. kópia z daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok

potvrdenie o nemocenských dávkach ** (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) za
predchádzajúci kalendárny rok
 potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
 potvrdenie o poberaní prídavkov na dieťa, resp. deti * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá prídavky na dieťa,
resp. deti + rozpis detí, na ktoré žiadateľ/-ka poberá prídavky
 potvrdenie o výške dôchodkových dávok ** za predchádzajúci kalendárny rok (invalidný, starobný, vdovský,
sirotský, sociálny) – rozpis podľa mesiacov potvrdenie, že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá dôchodkové dávky **
(invalidný, starobný, vdovský, sirotský, sociálny)
 potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
 potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá rodičovský príspevok
 potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá dávku v hmotnej núdzi
 potvrdenie o poberaní náhradného výživného * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
 potvrdenie o poberaní náhradného výživného * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá náhradné výživné
 kópia dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva
 potvrdenie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa
mesiacov
 potvrdenie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie * – že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá peňažný
príspevok za opatrovanie + rozpis osôb, ktoré opatruje
 potvrdenie od správcov bytového fondu v meste Moldava nad Bodvou, že žiadateľovi/-ke nebol vypovedaný v
minulosti nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka
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Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
POTVRDENIE O PRÍJME NA ZÁKLADE DAŇOVÉHO
PRIZNANIA ZA ROK .....................
(potvrdzuje daňový úrad)
k žiadosti o pridelenie bytu
1. Osobné údaje
Titul, meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:

PSČ:

Rodinný stav:

Počet nezaopatrených detí:

2. Údaje o podnikateľskej činnosti
Druh podnikania
(predmet hlavnej činnosti)
Dátum začiatku podnikania:
IČO:

DIČ:

1. Daňové priznanie
Podané podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok:
(podľa zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Za obdobie:

Príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona:
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa
§ 6 zákona:
Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona:
Ostatné príjmy podľa § 8 zákona:
Základ dane:
Základ dane znížený podľa § 11:
DAŇ (daňová povinnosť):
DAŇ (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus:
Potvrdzujeme, že všetky daňové povinnosti k dnešnému dňu

sú splnené
nie sú splnené

Meno, priezvisko a tel. kontakt pracovníka daňového úradu

Pečiatka a podpis daňového úradu
Miesto a dátum
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Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
POTVRDENIE O PRÍJME
k žiadosti o pridelenie bytu
1. Osobné údaje žiadateľa / spoločne posudzovanej osoby
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:

PSČ:

Zamestnávateľ:

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

IČO:.........................
potvrdzuje,

že

menovaný/á

je

u neho

zamestnaný/á

od:

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

do:.............................
Príjmy podľa zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov potvrdené zamestnávateľom:

Položka

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 (znížená o daňový bonus) za rok 20....
Priemerný čistý príjem za predchádzajúcich 12 mesiacov za obdobie od ............... do
..............

Zároveň potvrdzujem, že menovaný/á je – nie je* v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote:
*nehodiace preškrtnúť

Dátum: .........................

............................................................................
Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný/á ........................................................................................................................nar.:
.................................
trvale bytom: ....................................................................................................................Číslo
OP:....................................
vyhlasujem na svoju česť, že k mojej žiadosti o riešenie bytovej situácie som predložil/a všetky príjmy v zmysle § 4
zákona č. 602/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedemý/á
následkov, ktoré by ma postihli v prípade zistenia nepravdivosti údajov v tomto vyhlásení.
V Moldave nad Bodvou, dňa: ..............................

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

Podpis
Toto potvrdenie je povinnou prílohou k žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu pre účely posúdenia splnenia príjmových podmienok
a zaradenia do príslušnej evidencie Mesta Moldava nad Bodvou.
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Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
POTVRDENIE O PRÍJME
k žiadosti o pridelenie bytu
1. Osobné údaje žiadateľa / spoločne posudzovanej osoby
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:

PSČ:

Opakovaná dávka v hmotnej núdzi vyplácaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nároky a príjmy:
Sumy DHN a príspevkov vyplácané – pozostávajú z:
Ochranného príspevku
Aktivačného príspevku
Príspevku na nezaopatrené dieťa
Príspevku na bývanie
Osobitného príspevku
Náhradné výživné
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
a) opakovaný príspevok o dieťaťu
b) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
c) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Dávka v hmotnej núdzi celkom v sume:
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky
Peňažný príspevok na opravu pomôcky
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Peňažný príspevok na prepravu
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Peňažný príspevok na opatrovanie
Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v sume:

Dátum: .........................

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

............................................................................
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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