Príloha č. 1

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
ŽIADOSŤ
o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica v zmysle zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

A. Žiadateľ: - číslo telefónu .........................................
1. Titul, meno a priezvisko:

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

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): ..................................................................
3. Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): ...........................................................
4. Dátum narodenia:

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

5. Rodinný stav:

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

6. Dátum podania pôvodnej žiadosti o nájom bytu: ................................................

B. Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti
Meno
a priezvisko

1

1. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ) Rok narodenia
–––––––––––––––––––––––––––––––
2. Prechodný pobyt (obec, ulica, č.domu, PSČ)

Vzťah k
žiadateľovi

Trvalý:
1.
Prechodný:
Trvalý:
2.
Prechodný:
Trvalý:
3.
Prechodný:

Trvalý:
4.
Prechodný:

1

Členom domácnosti zahrnutým do žiadosti je príbuzný žiadateľa, ktorý sa spolu so žiadateľom uchádza
o nájom obecného bytu a v prípade uzavretia nájomnej zmluvy sa spolu s ním do obecného bytu nasťahuje.
Môže ním byť: manžel alebo manželka žiadateľa, druh alebo družka žiadateľa, dieťa žiadateľa ...

1

C. Bytové pomery žiadateľa:
1. Žiadateľ v súčasnosti býva:
a) u rodičov
b) u iných príbuzných
c) u cudzích (podnájom, slobodáreň, ubytovňa), uviesť kde: ....................................
d) inde, uviesť kde: .......................................................
2. Počet rodín (domácností) žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa (okrem rodiny
žiadateľa): ................................................
3. Počet osôb žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa ( okrem členov domácnosti
zahrnutých do žiadosti). U každej osoby uviesť meno a priezvisko a vzťah ku žiadateľovi: ...........
...............................................................................................................................................................
4. Bývanie rodiny :
a) rodina býva spolu
b) rodina nebýva spolu (z dôvodu nevyriešenej bytovej situácie)2
b1) manželia nebývajú spolu
b2) rodičia a nezaopatrené deti nebývajú s rodičmi (uviesť bližšie): ....................................................
b3) iné (uviesť): .....................................................................................................................................
c) nevzťahuje sa
5. Uviesť, kto je vlastníkom - nájomcom bytu, rod. domu, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko:
(v prílohe priložiť kópiu nájomnej zmluvy, alebo výpis listu vlastníctva)
...............................................................................................................................................................

D. Zdravotné a sociálne pomery žiadateľa:
1. Zdravotné postihnutie žiadateľa alebo člena domácnosti zahrnutého do žiadosti (u každého uviesť
meno a priezvisko a mieru postihnutia). Možno uviesť aj typ postihnutia.
.............................................................................................................................................................
1 a) Vyžaduje si zdravotné postihnutie oddelené bývanie ?

ÁNO

NIE

1 b) Vyžaduje si zdravotné postihnutie bezbariérové bývanie ?

ÁNO

NIE

2

V prípade možnosti b) špecifikovať bližšie – b1) – b3)

2

E. Dôvod podania žiadosti:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

F. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Dolupodpísaný ...............................................................nar. .............................................,

r.č. ................................., trvale bytom .............................................................................,

udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov Mestu Nová Dubnica na spracovanie mojich osobných údajov v celom
rozsahu na neurčitý čas za účelom ich spracovania v evidencii žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica.

Dátum :

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

Podpis žiadateľa: ...........................................................

Prílohy:
1. Potvrdenie o príjme žiadateľa : …………………………………………………………………........
2. Posudok o tom, že žiadateľ alebo člen jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím:
……………………………………………………………………………………...............................
3. Ďalšie prílohy : ………………………………………………………………………………….........

3

