Titul, meno, priezvisko a adresa ţiadateľa (súčasného nájomcu):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica

Vec
Ţiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu v Ţarnovici
Ţiadateľ (súčasný nájomca):

I.

Titul, meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto trvalého pobytu:

Stav:

slobodný / slobodná; ženatý / vydatá; vdovec / vdova; rozvedený / rozvedená
Štátna príslušnosť:

* nehodiace sa prečiarknuť!

Číslo OP:

Telefonický kontakt:
Zamestnávateľ (názov a sídlo), ak nie je uviesť MD, RP alebo iné:

II.

P.
č.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Rodinní príslušníci – osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom
(nájomcom) v nájomnom byte:
Priezvisko, meno a titul:

Dátum
narodenia:

Vzťah k nájomcovi (napr. manžel,
manželka, syn, dcéra, otec, matka, druh,
družka a podobne):

III.

Označenie nájomného bytu, ktorý ţiadateľ (súčasný nájomca) uţíva:

Bytový dom súpisné číslo:

IV.

Názov ulice a číslo vchodu:

Číslo bytu:

Poschodie:

Počet izieb:

Nájom bytu uvedeného v ods. III tejto ţiadosti podľa platnej zmluvy o nájme
bytu skončí dňom ...........................................

V.

K ţiadosti prikladám (povinné prílohy):
1. Potvrdenie / potvrdenia* o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
všetkých osôb žijúcich v spoločnej domácnosti v nájomnom byte, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, t.j. podľa § 3 zákona NR SR
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (príloha č. 2 až 5 k VZN č. 19/2008 – Formulár „F-111“,
„F-112“, „F-113“, „F-114“ – podľa toho, či žiadateľ je /prípadne bol/ v pracovnoprávnom vzťahu alebo mal iný príjem)
2. Potvrdenie Správy katastra Žarnovica o vlastníctve nehnuteľnosti na bývanie
(príloha č. 7 k VZN č. 19/2008 – Formulár „F-115“ - potvrdenie o vlastníctve
nehnuteľnosti)

VI.

Čestne vyhlasujem, že:
– okrem dokladovaného príjmu nemám žiadny iný príjem;
– údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé;
– súhlasím so spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v tejto
žiadosti Mestom Žarnovica, so sídlom Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica,
IČO: 00321117 za účelom evidovania tejto žiadosti a uzavretia opakovanej zmluvy
o nájme nájomného bytu v meste Žarnovica. Tento súhlas platí na dobu neurčitú;
minimálne však počas trvania nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme
bytu, ktorá bude uzavretá na základe tejto žiadosti. Beriem na vedomie, že tento
súhlas je možné odvolať písomne.

VII.

Poznámky ţiadateľa (doplňujúce údaje):
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

V Žarnovici, dňa: ..............................
.................................................................................

Podpis žiadateľa
Zoznam požitých skratiek:
MD – materská dovolenka
RD – rodičovský príspevok
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
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