Mesto Sabinov
Mestský úrad
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Vec
Žiadosť o prenechanie nájomného bytu do užívania
Žiadateľ:
Meno a priezvisko:........................................................Rodné priezvisko...................................
Adresa trvalého pobytu (prechodného)......................................................................................
Dátum narodenia:......................... Telef. číslo:.......................e-mail:........................................
Rodinný stav žiadateľa (ženatý, rozvedený, slobodný, vdovec )........................................................
Zamestnávateľ:........................................................................................................................
Bytové pomery (kde bývate, u koho, kto je vlastníkom domu, bytu, podnájmu) ...........................
..............................................................................................Počet izieb Vami užívaných.........
Manžel/-ka, družka:
Meno a priezvisko:...................................................Rodné priezvisko........................................
Dátum narodenia:......................... Telef. číslo:.......................e-mail:........................................
Rodinný stav (ženatý, rozvedený, slobodný, vdovec).......................................................................
Zamestnávateľ:........................................................................................................................
Menný zoznam ďalších budúcich užívateľov bytu (deti...)

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Príbuzenský pomer k žiadateľovi:

1. ..........................................................................................................................................
2 ...........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................................
7. ..........................................................................................................................................
Majetkové pomery žiadateľa: (odpovedať áno – nie)
Vlastníte byt ........., dom..........., ste stavebníkom domu...........
Mám záujem (zakrúžkujte vašu požiadavku) : o garsónku, 1-izbový, 2-izbový, 3-izbový
Dôvody žiadosti o byt (choroba, invalidita, rozhodnutie súdu, iné..)............................................
.............................................................................................................................................
Žiadateľ je povinný nahlásiť všetky zmeny údajov týkajúcich sa jeho žiadosti do 30 dní od ich zmeny.
(otočiť na 2. stranu)
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Čestne vyhlasujem, že
a) údaje v žiadosti som vyplnil /-a pravdivo
b) som doložil /-a všetky príjmy moje a ostatných spoločne posudzovaných osôb v zmysle
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších zmien a predpisov
c) ako žiadateľ/-ka a taktiež osoby spoločne posudzované nie som/sme nájomcami ani
väčšinovými spoluvlastníkmi bytu, rodinného domu ani inej nehnuteľnosti vhodnej na
bývanie
d) som poskytol /-la všetky osobné údaje uvedené v žiadosti o prenechanie bytu do
užívania v meste Sabinov za účelom vybavenia žiadosti a tieto zároveň poskytujem aj
správcovi mestských bytov t. j. Sabyt-u s. r. o. Sabinov až do trvania nájomného
vzťahu
Som si vedomý /-á právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto môjho
čestného vyhlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a predpisov.

SÚHLAS A VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Ja dolupodpísaný /-á
Meno ........................................ Priezvisko ..................................................................
týmto udeľujem súhlas v zmysle čl. 6 odstavec 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 odstavec 1 písm. a) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich
osobných údajov (ďalej len zákon), ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla za účelom podania
žiadosti o prenechanie bytu do užívania.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/bola poučený/á o svojich právach, ako právach
dotknutej osoby uvedených v čl. 15 až 23 Nariadenia GDPR, resp. § 19 až 30 zákona a že svoje
identifikačné údaje, ktoré som poskytol/poskytla sa zhodujú so skutočnosťou a že sú úplné,
pravdivé a presné.
.................................................................
Meno a priezvisko žiadateľa

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

.................................................................
Meno a priezvisko manželky (družky )

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

V ........................................ dňa .............................
Poznámka: príjmy a potrebné doklady žiadateľ doloží až po výzve zamestnancom mesta

2

3

