OBEC TREBATICE
Obecný úrad v Trebaticiach, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre občanov
Bytový komplex Dolné záplotie Trebatice

Miesto pre prezentačnú pečiatku obce

ŽIADATEĽ (-KA)
Meno a priezvisko, rodné priezvisko
Telefonický kontakt:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Stav:
Bydlisko doterajšie:
Prihlásený (á) na trvalý pobyt v:
Prihlásený (a) na prechodný pobyt v:
Užívateľ časti bytu ( u rodičovpodnájom)
Zamestnávateľ:
Doložiť potvrdenie o výške mzdy za
posledný rok (01/2019 – 12/2019)
Manžel (-ka) žiadateľa
prípadne druh (družka)
Meno a priezvisko (i rodné meno)
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko manžela (-ky)
Prihlásený (á) na trvalý pobyt v:
Prihlásená (ý) na prechodný pobyt v:
Zamestnávateľ:
Doložiť potvrdenie o výške mzdy za
posledný rok (01/2019 – 12/2019)

Deti žiadateľa:
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Majetkové pomery: ( vlastníte?)
Osobné auto
Áno – nie *

Rodinný dom
Áno – nie *

chatu
Áno – nie *

Stavebný pozemok
Áno – nie *

Do nájomného bytu sa nasťahuje celkom ........ osôb – vypísať menovite:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ak budú do obecného bytu prisťahované aj ďalšie osoby, ktoré nie sú
uvedené v dotazníku v záhlaví a nie sú priamo rodinnými príslušníkmi
žiadateľa (napr. druh, družka), a bude sa ich príjem posudzovať spoločne
so žiadateľom, je potrebné priložiť k dotazníku aj potvrdenie o príjme
takejto osoby.
* nehodiace sa preškrtnúť
Žiadateľ týmto zároveň dáva Obci Trebatice súhlas so spracovaním
uvedených osobných údajov pre účely posúdenia pridelenia nájomného bytu
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov v lehote do pridelenia alebo odmietnutia prideleného nájomného bytu,
resp. počas trvania nájomného vzťahu.
Prílohy k dotazníku, ktoré je potrebné priložiť:
l) Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmý
vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, k bytovému alebo rodinnému domu.
2) Potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej
pracovnej zmluvy a výške čistého príjmu za predchádzajúci kalendárny
rok. (V prípade, dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom –
rozhodnutím sociálnej poisťovne o výške dôchodku a rozhodnutím o poslednej
úprave výšky dôchodku).
V ............................ dňa ...................

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

