
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2018 

 

Zoznam dokumentov predkladaných žiadateľom o pridelenie nájomného bytu 

 

- Žiadosť o nájomný byt - viď. príloha č. 2 k VZN č. 1/2018, 

- Fotokópie obidvoch strán občianskeho preukazu (vrátane občianskeho preukazu 

manžela/manželky, druha/družky,  

- Fotokópie rodných listov detí, ktoré budú žiť v spoločnej domácnosti so žiadateľom, 

- Doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného 

rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu a pod., 

- Potvrdenie o  priemernej mesačnej výške príjmu žiadateľa resp. aj spolužiadateľa 

vrátane spolubývajúcich osôb za predošlý rok - viď. príloha č. 3 k VZN č. 1/2018 - ak 

ide o zamestnanca, alebo Živnostenský list s fotokópiou daňového priznania za 

predošlý rok potvrdeného daňovým úradom, alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne 

o priznaní dôchodku (starobného, invalidného, sirotského), materskej (vrátane 

termínov začiatku a predpokladaného konca) a pod., 

- Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie o iných príjmoch žiadateľa, resp. aj 

spolužiadateľa vrátane spolubývajúcich osôb za rok 2017 (uviesť, či príjem mesačne 

alebo ročne), ktoré nie sú zahrnuté v predošlom bode (napr. práce na dohodu, dávky 

v nezamestnanosti, nemocenské dávky, sociálne dávky, materský príspevok, 

rodičovský príspevok, výživné, prídavok na dieťa, daňový bonus a pod.)  - viď. 

príloha č. 4 k VZN č. 1/2018 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa/žiadateľov o majetkových pomeroch, z ktorého bude 

zrejmý vlastnícky alebo spoluvlastnícky vzťah k rodinnému domu, bytovému domu 

alebo bytu a vlastnícky podiel na takejto nehnuteľnosti, resp. čestné prehlásenie 

žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadny byt alebo rodinný dom - viď. príloha č. 4 

k VZN č. 1/2018 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je dlžníkom na daniach (ako štátu, tak aj obci), 

sociálnych odvodoch či zdravotnom poistení, poplatkoch za odvoz smetí a pod. - viď. 

príloha č. 4 k VZN č. 1/2018  

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov žiadateľa, spolužiadateľa vrátane 

spolubývajúcich dospelých osôb (napr. dospelých detí) – každého samostatne - viď. 

príloha č. 5 k VZN č. 1/2018 

 

 


