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
Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:

Rodinný stav:

Rodné číslo:
Držiteľ preukazu ZŤP:

Zamestnávateľ:

Ulica:
Trvalý
pobyt :

Súpisné a orientačné číslo:

Obec:

PSČ:

Štát:

Skladba bytu (počet obytných miestností):
Meno, priezvisko vlastníka uvedenej nehnuteľnosti:
Ulica:
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:

Popis súčasnej bytovej situácie:
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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 psaÁNO
NIE
Pečiatka a podpis

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 a zamestnávateľa osoby
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Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol/a podľa pravdy. Som si vedomý/á, že nepravdivé údaje môžu byť
dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o pridelenie bytu.

V Moldave nad Bodvou, dňa: ___________

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

So spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o pridelenie bytu a všetkých
prílohách, ktoré sú priložené k žiadosti na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Moldava nad Bodvou o podmienkach pridelenia bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta.
Uvedený súhlas sa vzťahuje aj na získavanie osobných údajov osôb, ktoré uvádzam v žiadosti
ako osoby tvoriace domácnosť vrátane detí do 16 rokov, ako ich zákonný zástupca
prevádzkovateľovi mestu Moldava nad Bodvou, Školská 2 04501 Moldava nad Bodvou
na účel: uskutočnenie úradného postupu v zmysle všeobecne záväzných nariadení a právnych
predpisov vymedzeného predmetu podania.
na čas: po dobu evidencie žiadosti ako aktuálnej žiadosti v prípade pridelenia bytu po ukončenie
nájomného pomeru
Ako dotknutá osoba súhlasím so zverejnením na webovom sídle mesta www.moldava.sk:
 mená, priezviska, titul (ak je uvedený v databáze evidencie obyvateľov), stavu riešenia
žiadosti, počtu bodov, dátum zaradenia a dátumu ukončenia evidencie žiadosti
v poradovníku a zozname došlých žiadosti
ÁNO
NIE
 V prípade pridelenia bytu meno, priezvisko, dátum a špecifikácia prideleného bytu
v zozname pridelených bytov
ÁNO
NIE

V Moldave nad Bodvou, dňa: ___________

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

K žiadosti je potrebné priložiť samostatnú prílohu:
1. Daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok (ročné zúčtovanie preddavkov na daň, resp. potvrdenie
o príjme na základe daňového priznania na tlačive MsÚ).
2. Potvrdenie zamestnávateľa o príjme za posledných 6 mesiacov žiadateľa a osoby, ktorá sa s ním spoločne
posudzuje. Potvrdenie musí obsahovať dátum, od ktorého je menovaný žiadateľ zamestnaný, za aké obdobie sa
príjem uvádza, výšku čistého a hrubého príjmu, presnú adresu zamestnávateľa a kontakt na osobu zodpovednú za
vystavenie potvrdenia.
3. V prípade poberania jednej zo sociálnych dávok, potvrdenie zo sociálnej poisťovne, resp. ÚPSVaR o poberaní
príslušnej dávky za predchádzajúci rok (napr. starobný dôchodok, invalidný dôchodok, rodičovský príspevok,
dávku v hmotnej núdzi a pod.)
4. Potvrdenie ÚPSVaR o tom, že žiadateľ neodmietol ponúknutú prácu (ak je to relevantné).
5. Čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu a osobám žijúcim s ním v spoločnej domácnosti nie je vedené
exekučné konanie.
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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 6 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
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
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