
 

 

                                                                                                                                                   Reg. zn.: ...................... 

Príloha č.1 

A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU 

Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) 

Rodinný stav: Telefónne číslo: e-mailová adresa: 

Zamestnávateľ: Povolanie 

Meno a priezvisko manželky (druha/družky): Dátum narodenia: 

Zamestnávateľ: Povolanie: 

Źiadam o pridelenie bytu: ( garzónka,   1-izbový,   2-izbový,    3-izbový                        .........................................................  

                                                                                                                                                                  uviesť alternatívu 

Žiadam o pridelenie bytu pre .....................................osoby / osôb 

Odôvodnenie žiadosti: (pravdivo popíšte Vašu bytovú situáciu a súčasné bytové pomery, prečo žiadate o pridelenie 

bytu, u koho bývate a pod.) 

nehodiace preškrtnite! 

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

                                                                                                                                                     Podpis žiadateľa 



 

 

                                                                                                                                 Reg. zn.: ...................................... 

B:  DOTAZNÍK ŽIADATEĽA O PRIDELENIE BYTU 

(ak tabuľka nepostačuje, doplňte zoznam na osobitnom priloženom papieri!) 

 

 

Meno priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Korešpondenčná adresa: 

Rodinný stav: Telefónne číslo: e-mailová adresa: 

Zamestnávateľ: Povolanie: 

                             Menný zoznam všetkých budúcich úživateľov bytu po pridelení 

                (osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za účelom pridelenia nájomného bytu) 

Meno a priezvisko, rodné  

priezvisko (uviesť aj deti) 

 

Dátum  

narodenia 

                 Zamestnávateľ 

                      (škola) 

Príbuzenský  

pomer k 

žiadateľovi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

                                                                                                                                 Reg. zn.: ...................................... 

(ak tabuľka nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitnom priloženom papieri!)    

Nehodiace preškrtnite!             

 

 

                               Súčasné bytové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

V čase podania žiadosti bývam: 

- U rodičov/príbuzných na adrese ........................................................................................................... 

- V podnájme na adrese: ......................................................................................................................... 

- Iné (uviesť, napr. Ubytovacie zariadenie): ............................................................................................ 

Bytové pomery, u koho bývam: 

Dom/byt                        celkový počet izieb......................                  z toho užívaných žiadateľom...................... 

                        V DOTERAJŠOM BYTE/DOME BÝVAJÚ NASLEDOVNÍ PRÍSLUŠNICI RODINY 

Meno a priezvisko                                              Dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 Reg. zn.: ................................. č.1 

Vlastníctvo nehnuteľnosti a ostatné bytové pomery žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 

spoločne posudzujú: 

   V čase podania žiadosti                                                                                                                    Zakrúžkujte! 

1. Som vlastníkom bytu v bytovom dome Áno  /  Nie 

2. Som podielový spoluvlastník bytu v bytovom  dome s výškou podielu ½ a viac Áno  /  Nie 

3. Som bezpodielový spoluvlastník bytu v bytovom dome Áno  /  Nie 

4. Som vlastník rodinného domu Áno  /  Nie 

5. Som podielový spoluvlastník rodinného domu s výškou podielu ½ a viac Áno  /  Nie 

6. Som bezpodielový spoluvlastník rodinného domu Áno  /  Nie 

7. Som členom bytového družstva na základe nájomnej zmluvy na byt Áno  /  Nie 

8. Som nájomcom obytnéej miestnosti v ubytovacom zariadení Áno  /  Nie 

9. Som stavebníkom rodinného domu na základe stavebného povolenia Áno  /  Nie 

10. Vlastním stavebný pozemok Áno  /  Nie 

11. Mám uzatvorenú zmluvu o výstavbe bytu Áno  /  Nie 

     V čase posledných 5 rokov pred dňom podania žiadosti Zakrúžkujte! 

1. Bol som vlastníkom bytu v bytovom dome Áno  /  Nie 

2. Bol som podielový  spoluvlastník bytu v bytovom dome s výškou podielu ½ a viac Áno  /  Nie 

3. Bol som bezpodielový spoluvlastník bytu v bytovom dome Áno  /  Nie 

4. Bol som vlastník rodinného domu Áno  /  Nie 

5. Bol som podielový spoluvlastník rodinného domu s výskou podielu ½ a viac Áno  /  Nie 

6. Bol som bezpodielový spoluvlastník rodinného domu Áno  /  Nie 

7. Bol som členom bytového družstva na základe nájomnej zmluvy na byt Áno  /  Nie 

8. Bol som stavebníkom rodinného domu na základe stavebného povolenia Áno  /  Nie 

9. Vlastnil som stavebný pozemok Áno  /  Nie 



 

 

 

 

C:        ZÁZNAMY 

(vyplniť na príslušnom oddelení mestského (obecného) úradu v mieste trvalého  (prechodného) bydliska 

žiadateľa)! 

 

 

 

Iné, osobitné dôvody odôvodňujúce naliehavosť pridelenia bytu (napr. Chorob, invalidita, právoplatný 

rozsudok súdu o vyprataní bytu, právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy o zdravotnej závdnosti 

bytu.... 

 

 

 

 

Poplatky po lehote splatnosti žiadateľ: 

- Nedoplatok za komunálny odpad                                                                 má  /  nemá 

- Daňové nedoplatky                                                                                          má  /  nemá 

 

        Správne konanie voči žiadateľovi:                                                                        áno  /  nie 

 

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

                     Dátum                                                                                             pečiatka a podpis 

Potvrdenie o trvalom pobyte: 

Týmto potvrdzujeme, že.....................................................................................................je v meste (obci) 

Prihlásený na trvalý pobyt od ......................................... 

 

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

           Dátum                                                                                                          pečiatka a podpis 



 

 

                                                                                                                                 Reg. zn.: ...................................... 

D:    ČESTNÉ  PREHLÁSENIE  ŽIADATEĽA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol v žiadosti a v dotazníku sú pravdivé.  

Som si vedomý/á  právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto  

môjho čestného prehlásenia v zmysle zákona č. 71/ 1967 Z. z. o správnom konaní v zmysle 

neskorších predpisov, ako aj následkov, ktoré vedú k vyradeniu mojej žiadosti z evidencie 

žiadateľov o pridelenie bytu. 

 

 

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

                 Dátum                                                                                            vl. podpis  

 



 

 

                                                                                                                                 Reg. zn.: ...................................... 

E:  ZOZNAM PRÍLOH DOTAZNÍKA 

Príloha č.1  (ak ste bol/a  zamestnaný/á) 

a) potvrdenie príjmu zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prvé tri mesiace súčasného kalendárneho 
roka od zamestnávateľa, vrátane daňového bónusu a zamestnaneckej prémie ( od všetkých spločne posudzovaných 
zárobkovo činných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) 

b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bónus, zamestnaneckú 
prémiu za predchádzajúci kalendárny rok (vystaví Vám ho zamestnávateľ) 

Príloha č. 2 (ak ste za predchádzajúci kalendárny rok podával daňové priznanie k dani z príjmov FO) 

a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok a výpis 
z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. 

Príloha č. 3 Iný príjem, ktorý sa taktiež započítava do súm životného minima 

a) potvrdenie o invalídnom dôchodku, 

b) potvrdenie o starobnom dôchodku, 

c) potvrdenie o sirotskom dôchodku, 

d) potvrdenie o vdovskom alebo vdoveckom dôchodku, 

e)potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi 

f)  potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti 

g)  potvrdenie o peňažnom príspevku na opatrovanie 

h)   potvrdenie o poberaní materského príspevku 

i) potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku 

j)  potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa 

k) ak je žiadateľ rozvedený, doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva 

l) potvrdenie o poberaní výživného (manželského , príspevku na výživu rozvedeného manžela, príspevku na výživu na 
úhradu niekt. nákladov nevydanej matke, výživné na deti) 

m)  potvrdenie o poberaní opakovaných štátnych sociálnych dávok – náhradná starostlivosť, 

n) potvrdenie o náhrade príjmu od zamestnávateľa poskytnutých v nemoci a o výške nemocenských dávok 

Príloha č. 4 ( ak Vaše dieťa navštevuje školu)   ... potvrdenie o návšteve školy 

Príloha č. 5 .... kópia pracovnej zmluvy 



 

 

 

 


