Žiadosť o nájom obecného bytu

□ obecného bytu mimo projektov
□ bytu v projekte „Domu mladej rodiny“
□ bytu v projekte „Domu pre starších občanov“
□ bezbariérového bytu

Žiadateľ o byt
Priezvisko, meno, titul:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodinný stav:
Adresa trvalého pobytu (ulica, mesto, PSČ):
Bytové pomery v mieste trvalého pobytu (uviesť právny vzťah k bytu):
Adresa prechodného pobytu (ulica, mesto, PSČ):
Bytové pomery v mieste prechodného pobytu (uviesť právny vzťah k bytu):
Mail:
Tel.:
Mobil:
Čistý príjem domácnosti v Eur:

Druh príjmu:

Údaje o členoch domácnosti žiadateľa (manžel/manželka, druh/družka, deti...)

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Vzťah k žiadateľovi
1.



2.



3.



4.



5.



Dôvod podania žiadosti o byt:
Iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou:



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




..................................................................
                  podpis žiadateľa




––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K žiadosti o byt je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

I. 	Doklady potrebné k žiadosti o nájom obecného bytu: 
1. fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu (vrátane občianskeho preukazu manžela/manželky, druha/družky),
2. fotokópiu rodných listov žiadateľov a ich detí,
3. doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu),
4. doklad preukazujúci výšku čistého príjmu (originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, materská...., potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške prídavku na deti, rodičovského príspevku.....),
5. čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadny byt alebo rodinný dom (i mimo Bratislavy) s úradne overeným podpisom,
6. fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy z miesta, kde má žiadateľ prihlásený trvalý pobyt a pokiaľ sa nezdržiava v mieste trvalého pobytu, taktiež z miesta prechodného pobytu,
7.	pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt v Bratislave, musí predložiť doklad preukazujúci, že sa najmenej po dobu 5 rokov pre podaním žiadosti zdržiaval v Bratislave (napr. fotokópiu pracovnej zmluvy od zamestnávateľa, zmluvy o ubytovaní, nájomnej zmluvy, doklad o navštevovaní školy a pod.),
8. súhlas so získavaním osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. 

II. 	Ďalšie doklady potrebné k žiadosti o nájom bytu v projekte „Domu mladej rodiny“:
- potvrdenie mestskej časti, že žiadateľ má u nich podanú žiadosť o nájom obecného bytu,
- ftk. zmluvy o stavebnom sporení + výpis z účtu stavebného sporenia.
III.	Ďalšie doklady potrebné k žiadosti o nájom bezbariérového bytu:
- fotokópia preukazu „ZŤP“,
- posudok o rozsahu miery funkčnej poruchy.


