Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Nová Baňa
Meno a priezvisko žiadateľa.........................................................................................................
Trvalé bydlisko ............................................................................................................................
Dátum narodenia ..............................................................stav ................................................
Zamestnanie resp. podnikanie /názov, adresa/..........................................................................
Súčasné bytové pomery žiadateľa /druh bytu, adresa/ ................................................................
Som – nie som výlučným vlastníkom bytu resp. rodinného domu /kataster/...............................
Telefonický kontakt: ...........................................

Meno a priezvisko partnera /manžel, manželka, druh/ ..............................................................
Trvalé bydlisko.............................................................................................................................
Dátum narodenia ...............................................................stav....................................................
Zamestnanie resp. podnikanie /názov, adresa/ ............................................................................
Súčasné bytové pomery partnera /druh bytu, adresa/...................................................................
Som – nie som výlučným vlastníkom bytu resp. rodinného domu /kataster/...............................
Ďalšie osoby, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

1..................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................
Jednoznačne vyznačte symbolom X o aký byt máte záujem
Jednoizbový byt
Dvojizbový bezbariérový byt
Dvojizbový byt
Trojizbový byt
Prehlasujem, že okrem zdokladovaného príjmu nemám žiadny iný príjem, uvedené údaje
v žiadosti sú pravdivé a súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely pridelenia
nájomného bytu.
Dátum ................................
..................................
podpis žiadateľa

...................................
podpis partnera

2

Povinné prílohy:
Doklad o výške čistého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok každej spoločne
posudzovanej osoby
- zo závislej činnosti od zamestnávateľa (ročné zúčtovanie dane, alebo potvrdenie
o podaní daňového priznania ak zamestnávateľ neurobil RZD)
- zo samostatne zárobkovej činnosti z DÚ (potvrdenie o podaní da ňového priznania)
- dávky nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, materské) zo sociálnej
poisťovne
- dávky dôchodkového poistenia (dôchodok starobný, predčasný starobný, vdovský,
vdovecký, sirotský, invalidný) zo sociálnej poisťovne /nie rozhodnutie/
- dávky výsluhového zabezpečenia
- dávka v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z ÚPSVaR /nie rozhodnutie/
- výživné
- daňový bonus
- prídavok na dieťa z ÚPSVaR
- rodičovský príspevok z ÚPSVaR
- zaopatrovací príspevok z ÚPSVaR
- príspevky pestúnskej starostlivosti z ÚPSVaR
- peňažný príspevok za opatrovanie z ÚPSVaR
- iné (uviesť druh príjmu)
Poznámka:
1.

2.

V prípade poberania príjmu v zahraničí je žiadateľ povinný predložiť doklad o príjme úradne preložený
do jazyka slovenského.
V prípade nepoberania žiadneho príjmu doloží žiadateľ alebo jeho partner čestné prehlásenie
o nepoberaní príjmu.

Výpočty – vykoná pracovník MsÚ
Príjem za rok ...........
Žiadateľ
Partner
Ďalšie spoločne posudzované osoby
Príjem spolu:
Priemerný mesačný príjem spolu:

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

ŽM žiadateľ
ŽM partner
ŽM ďalšie spoločne posudzované osoby
ŽM spolu:

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

Trojnásobok ŽM

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

Súčet ŽM, nájomného a služieb

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

Porovnanie príjmu a ŽM
Spĺňa – nespĺňa nárok na pridelenie nájomného bytu
Za správnosť výpočtov

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

