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Obec Malatíny, Malatíny 9, 032 15 Partizánska Ľupča 
 
Príloha k žiadosti o pridelenie nájomného bytu (podľa Zásad prideľovania bytov zo dňa 20.5.2016 
schválené uznesením OZ číslo 20/05/2/2016) 
 
Žiadateľ/žiadateľka 
Meno a priezvisko /aj rodné/   ......................................................................................                                               
Dátum narodenia    ......................................................................................                                                   
Rodné číslo     ......................................................................................                                                                          
Rodinný stav     ......................................................................................                     
Štátne občianstvo    ......................................................................................                                                                
Trvalý pobyt /podľa OP/   ......................................................................................  
Prechodný pobyt    ...................................................................................... 
Bydlisko /ak nie je zhodné s trvalým pobytom/ ...................................................................................... 
Zamestnávateľ  /celý názov/   ......................................................................................                                                                    
Druh pracovného pomeru, doba trvania od ...................................................................................... 
Kontakt:     telefón .......................................................................... 
      e-mail ...........................................................................  
 
Manžel/manželka - druh/družka – partner/ka 
Meno a priezvisko /aj rodné/   ......................................................................................                                               
Dátum narodenia    ......................................................................................                                                   
Rodné číslo     ......................................................................................                                                                          
Rodinný stav     ......................................................................................                     
Štátne občianstvo    ......................................................................................                                                                
Trvalý pobyt /podľa OP/   ......................................................................................  
Prechodný pobyt    ...................................................................................... 
Bydlisko /ak nie je zhodné s trvalým pobytom/ ...................................................................................... 
Zamestnávateľ  /celý názov/   ......................................................................................                                                                    
Druh pracovného pomeru, doba trvania od ...................................................................................... 
Kontakt:     telefón .......................................................................... 
      e-mail ........................................................................... 
 
Deti žiadateľa 
Meno a priezvisko   dátum narodenia  rodné číslo 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
 
Odôvodnenie žiadosti (pravdivo popíšte Vašu bytovú situáciu a súčasné bytové pomery – prečo 
žiadate o pridelenie bytu, u koho bývate a pod.) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
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): .............................................................................................. 
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Bytové pomery u koho bývam:  
*dom/byt celkový počet izieb .......... 
kuchyňa áno – nie  predsieň áno - nie  kúpeľňa áno - nie  WC v byte áno – nie   
z toho žiadateľ užíva ................................................................................................................................. 
Počet osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti ..............  
 
Majetkové pomery žiadateľa: 
Vlastním: 
byt áno - nie     dom áno – nie  právoplatné stavebné povolenie áno - nie   
 
Prílohy:  
1./ Potvrdenia žiadateľa a ostatných členov domácnosti/všetkých posudzovaných osôb o dobe 
zamestnania a o výške priemerného čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok 
(potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo 
potvrdenie o podaní daňového priznania + kópia daňového priznania). 
2./ Potvrdenia žiadateľa a ostatných členov domácnosti/všetkých posudzovaných osôb o iných 
príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok (invalidný, starobný alebo sirotský dôchodok, dávka 
v hmotnej núdzi, opatrovateľský príspevok, dávka v nezamestnanosti, materský príspevok, rodičovský 
príspevok, prídavky na deti, výživné, poberanie PN) 
3./ Kópia výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku 
za predchádzajúci kalendárny rok (platí aj pre ostatné posudzované osoby zahrnuté do žiadosti) 
4./ Potvrdenie vydané obecným/mestským úradom, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči  
mestu/obci a že má zaplatené poplatky za komunálny odpad a miestne dane (napr. daň z 
nehnuteľností, daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a pod.) 
5./ Kópie rodných listov detí 
6./ Kópia sobášneho listu 
7./ Kópia právoplatného rozsudku o rozvode manželov  
8./ Kópia právoplatného rozhodnutia súdu o vysporiadaní BSM alebo písomnú dohodu overenú 
u notára o naložení s nehnuteľnosťou 
9./ Čestné vyhlásenie, že súhlasí s finančnou zábezpekou na užívanie bytu vo výške 6- mesačného 
nájmu, ktorú uhradí na účet vlastníka pred uzatvorením prvej zmluvy o nájme bytu.  
 
Priložené doklady: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Upozornenie pre žiadateľov: 
- v prípade, že žiadosť bude doručená bez vyplnenia všetkých požadovaných údajov a príloh, 
nebude ju možné použiť na účely žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Malatíny, preto sa 
bude považovať za nedoručenú a žiadosť bude vyradená. 
- žiadosť je nutné raz ročne písomne aktualizovať bez vyzvania obcou Malatíny, a to najneskôr ku 
koncu kalendárneho roka, ako aj nahlásiť každú podstatnú zmenu (zmena počtu osôb, rozvod, a 
pod. ). V opačnom prípade bude žiadosť vyradená z evidencie. 
- Ak sa počas evidovania žiadosti o pridelenie bytu zmenia údaje uvádzané v žiadosti, je žiadateľ 
povinný obratom, najneskôr do 15 dní nahlásiť zmeny na obec Malatíny písomnou formou. 
 
Žiadame Vás o odpoveď na všetky otázky, resp. o vyplnenie všetkých častí žiadosti, aj v prípade 
zápornej odpovede. 
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Všetky údaje v žiadosti je žiadateľ povinný vyplniť pravdivo, v prípade zistenia nepravdivosti 
údajov v žiadosti, resp. ich neaktuálnosti, bude žiadosť o pridelenie bytu vyradená z evidencie.  
 
Zároveň súhlasím a rešpektujem podmienky, ktoré si v rámci pridelenia bytu obec uplatní. Taktiež 
súhlasím a rešpektujem otázky finančné, ako aj organizačné, ktoré vyplývajú z prenájmu bytu 
v súlade s platnými právnymi predpismi. Bol (a) som vyrozumený (á), že sa jedná o byt nájomný, 
ktorý je vo vlastníctve obce. 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych následkov 
uvedenia nepravdivých údajov.  
 
Súčasne dávam súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov na tento účel 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
 
.............................  ...............................................  .................................       
Dátum vyplnenia                  Meno a priezvisko                           Podpis žiadateľa       
 
 
.............................  ...............................................                     .................................. 
Dátum vyplnenia                   Meno a priezvisko                           Podpis manžela/ky 
                                                                                                                   /resp. druha/žky, partnera/ky/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


