
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

Žiadateľ o byt: 

Priezvisko, meno, titul: 

Dátum narodenia: Rodné číslo: 

Rodinný stav: Držiteľ preukazu ŤZP:     □  áno □ nie

Trvalý pobyt žiadateľa: 
Ulica: č. domu/bytu: 

Mesto: PSČ: Telefón: 

Prechodný pobyt žiadateľa: 

Ulica: č. domu/bytu: 

Mesto: PSČ: Telefón: 

Korešpondenčná (kontaktná) adresa: 

Ulica: č. domu/bytu: 

Mesto: PSČ: Telefón: 

Zamestnávateľ žiadateľa a adresa pracoviska: 

Výška približného mesačného príjmu členov domácnosti:

Zoznam predpokladaných osôb, ktoré budú žiť so žiadateľom v pridelenom byte:

Meno a priezvisko Príbuzenský vzťah k 

žiadateľovi 
Dátum 

narodenia: Zamestnávateľ: Držiteľ preukazu 

ŤZP 

Popis súčasnej bytovej situácie žiadateľa: 

Žiadateľ býva:

□ u rodičov □ u príbuzných □ v podnájme □ inde



Požadovaný byt: 

□ 1 - izbový □ 2 - izbový □ 3 - izbový

V prípade nedostatku požadovaného bytu mám záujem aj o: 

□ 1 - izbový □ 2 - izbový □ 3 - izbový

Dôvody pre pridelenie bytu: 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Ako žiadateľ čestne vyhlasujem, že ja ani ostatné osoby uvedené v žiadosti, ktoré budú so mnou bývať 
v spoločnej domácnosti v pridelenom byte resp. obytnej miestnosti, nie sme vlastníkmi ani spoluvlastníkmi bytu, 
rodinného domu alebo iného objektu určeného na trvalé bývanie, a zároveň nie sme ani nájomcami resp. 
spoločnými nájomcami  mestského, štátneho, družstevného, podnikového alebo služobného bytu.  

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že som zodpovedný za uvedené 
vyhlásenia a v prípade zistenia nesprávnych údajov, ktoré som uviedol v tejto žiadosti som si vedomý svojej 
právnej zodpovednosti a toho, že obec Ochodnica so mnou neuzatvorí nájomnú zmluvu, prípadne ju nepredĺži.  

SÚHLAS 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam ako žiadateľ o byt svojím podpisom 
písomný súhlas obci Ochodnica na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely 
zaevidovania a vybavenia žiadosti, a to na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať 
zrušením tejto žiadosti. 

V ..........................................................   dňa ......................................................... 

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

 Podpis žiadateľa 
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