Dotazník
k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Meno ..................................................... Priezvisko............................................................
Bydlisko .............................................................................................................................
Koľko členná je Vaša rodina (rodina žiadateľa) ...........................
Z toho počet dospelých ................, nezaopatrené deti ..................
Vlastním byt alebo dom (áno/nie) .........................
V súčasnosti bývam (u rodičov, v podnájme a pod.) ..............................................
Koľko osôb bude bývať s Vami v nájomnom byte .........................

K dotazníku je potrebné doložiť (aj za spolužiadateľa – manžela/ku, druha/družku) – vyberte
podľa potreby:
1. Ak ste bol/-a zamestnaný/-á:
a) potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa (od obidvoch
manželov, prípadne ďalšej zárobkovej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti),
b) potvrdenie zamestnávateľa o existencii pracovného pomeru,
c) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok (vystaví Vám ho zamestnávateľ).
2. Ak ste za predchádzajúci kalendárny rok podával/-a daňové priznanie k dani z príjmov
FO)
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za
predchádzajúci kalendárny rok.
3. Iný príjem
• potvrdenie o invalidnom, starobnom, sirotskom dôchodku
• potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, dávky v nezamestnanosti, materského
príspevku, rodičovského príspevku, prídavkoch na deti
• potvrdenie o poberaní výživného
• potvrdenie o poberaní PN
• iný
Všetky ďalšie podmienky pridelenia nájomného bytu si môžete prečítať vo Všeobecne
záväznom nariadení obce č. 4/2017, ktoré je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dolných
Vesteniciach alebo na webovej stránke obce Dolné Vestenice: www.dolnevestenice.sk

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
Podpísaný/á ............................................................................., narodený/á dňa ......................................,
bytom .........................................................................................................................................................

týmto čestne prehlasujem,
že v dotazníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou mojej žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Obci
Dolné Vestenice som uviedol/-a presné, pravdivé a úplné údaje.
Som si vedomý/-á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným
spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V ................................................., dňa......................

podpis........................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Dole podpísaný/podpísaná......................................................................... udeľujem týmto súhlas podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení n. p. obci Dolné Vestenice so spracovaním
mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o pridelenie nájomného bytu, v dotazníku k žiadosti
o pridelenie nájomného bytu, v materiáloch potrebných pri prideľovaní nájomného bytu a osobných
údajov získaných pri osobnom pohovore na účely pridelenia nájomného bytu. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V ................................................., dňa......................

podpis........................................

