Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
ŽIADOSŤ O BYT
1. Žiadateľ: ................ ................................................................... ..................... .....
meno a priezvisko, rodné priezvisko
tel.č.
Dátum narodenia:

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

Rodinný stav žiadateľa

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

Zoznam členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah k žiadateľovi
Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Vzťah
k žiadateľovi

1.
2.
3.
4.
2. Miesto trvalého pobytu.: .........................................................................................................
3. Miesto prechodného pobytu ...............................................................................................................
4. Zamestnanie žiadateľa: .......................................................................................................................
5. Mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok 20.....

........................eur

6. Bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7. Kto j e náj omcom, vlastníkom bytu, domu ................................................ ........
6. Dôvody podania žiadosti : ...............................................................................
.....................................................................................................................
8.Iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou .......................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Žiadateľ j e povinný každú zmenu uvedenú v žiadosti nahlási ť do 30 dní.

............................................
podpis žiadateľa

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Žiadateľ.................................................... rodné priezvisko.............................
narodený/á/ dňa......................... ................ číslo OP....... ..................................
trvale bytom . .................................................... ................... ..........................
manžel / ka/ ...............................................rod né priezvisko ..............................
narodený/á/ dňa..........................................číslo OP..................... ....................
trvale bytom . ................. ................................................................... ..............
Po upozornení správnym orgánom na následky nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 písm. f) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov)

vyhlasujem na svoju česť, že :
1.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme mesta
(UPOZORNENIE: V prípade nesúhlasu Vaša žiadosť nemôže byť zaradená do zoznamu žiadateľov
o byt)

2.

V minulosti som bol / nebol * nájomcom, spolunájomcom mestského, družstevného, podnikového bytu.
Ak ste boli nájomcom, spolunájomcom mestského, družstevného bytu, uveďte ktorého
....................................................................................................................................................................

3.

Nie som / som* vlastníkom - spoluvlastníkom žiadnej nehnuteľnosti určenej na bývanie
Ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, uveďte v nasledujúcom riadku akej.

....................................................................................................................................................................
* nehodiace sa škrtnite
V súvislosti s rozvodom manželstva nemá môj bývalý manžel /manželka voči mne uloženú povinnosť
(súdnym rozhodnutím alebo dohodou) zabezpečiť pre mňa bytovú náhradu. Rovnako nemám ja uloženú
povinnosť (súdnym rozhodnutím alebo dohodou) zabezpečiť pre bývalého manžela /manželku bytovú
náhradu.
Pozn. Bod 4 sa vzťahuje iba na rozvedených žiadateľov
4.

V ...................................... dňa .........................
Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
Toto čestné vyhlásenie predkladám ako prílohu žiadosti o nájom bytu.
Kežmarok ..............................

...........................................
podpis žiadateľa
.............................................
podpis žiadateľa

