Obecný úrad Jasenov
Jasenov 337
066 01 Humenné

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 manžela/ky (druha/družky):

Dátum narodenia:

Zamestnávateľ:

Povolanie:

Žiadam o pridelenie bytu: 1-izbový

3-izbový

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 sa preškrtnite

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

.............................................
Podpis žiadateľa

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 337
066 01 Humenné

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 ..........

*nehodiace sa preškrtnite
Menný zoznam všetkých budúcich užívateľov bytu po pridelení

Meno a priezvisko
a rodné priezvisko
(uviesť aj deti)

Dátum
narodenia

Zamestnávateľ (škola)
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Vlastníctvo nehnuteľnosti a ostatné bytové pomery žiadateľa a osôb
s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú:
V čase podania žiadosti

Zakrúžkujte

1. Som vlastník bytu

áno / nie

2. Som podielový spoluvlastník bytu

áno / nie

3. Som bezpodielový spoluvlastník bytu

áno / nie

4. Som vlastník domu

áno / nie

5. Som podielový vlastník domu

áno / nie

6. Som bezpodielový vlastník domu

áno / nie

7. Som nájomcom iného bytu na základe nájomnej zmluvy

áno / nie

8. Som stavebníkom rodinného domu (staviam rodinný dom)

áno / nie

9. Vlastním stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu

áno / nie

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý/á
právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto môjho čestného
prehlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zmysle neskorších
zmien a predpisov, ako aj následkov vedúcich k vyradeniu mojej žiadosti
z evidencie žiadateľov o pridelenie bytu.

........................................................................
Dátum a podpis
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SÚHLAS SO SPRACOVNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Získavanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: Obec Jasenov, Jasenov 337, 066 01 Humenné,
IČO: 00690074, DIČ: 2021166125,
b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
vo vlastníctve Obce Jasenov v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní, pridelenie nájomného bytu uzavretím nájomnej zmluvy,
c) zoznam osobných údajov žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa súčasného
pobytu mimo trvalý pobyt, tel. č., e-mailová adresa, zamestnávateľ (škola), povolanie,
titul, meno, priezvisko a dátum narodenia spoločne posudzovaných osôb, informácia
o vlastníctve nehnuteľnosti na bývanie, potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
vrátane daňového bonusu a ročného zúčtovania preddavkov na daň a ostatných
príjmoch započítavaných do súm životného minima v zmysle § 4 zákona č. 601/2003
Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 22
zákona č. 443/2010 Z.z., potvrdenie o evidencii žiadateľa na ÚPSVaR, právoplatné
rozhodnutie súdu o rozvode manželstva žiadateľa s rozhodnutím o poberaní výživného,
potvrdenie o návšteve školy, kópia pracovnej zmluvy, potvrdenie o zdravotnom
postihnutí žiadateľa, spoločne posudzovanej osoby podľa zoznamu v prílohe č. 2
zákona č. 443/2010 Z.z. za účelom pridelenia bezbariérového bytu v súlade s § 12 ods.
2 písm. a) a § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z.
d) zverejnenie mena a priezviska v rámci zoznamu nájomcov obecných nájomných bytov:
ak je žiadateľovi pridelený byt, bude zaradený do zoznamu nájomcov obecných
nájomných bytov, ktorý je zverejňovaný na úradnej tabuli a webovej stránke obce
POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
a) vyžadovať potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, ich zoznam
a zdroj, z ktorého boli získané,
b) vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, vyžadovať likvidáciu os. údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
požadovať vrátenie úradných dokladov, ak sú predmetom spracúvania, toto právo
možno obmedziť, ak toto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo ak by bola
porušená ich ochrana alebo práva a slobody iných osôb,
c) vyžadovať likvidáciu os. údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona o ochrane os. údajov,
d) vyžadovať blokovanie os. údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti,
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e) namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu os. údajov, o ktorých
sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané, využívané a poskytované za účelom
priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu,
f) namietať písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad voči spracúvaniu os. údajov
v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených
dôvodov.
Potvrdzujem, že pred poskytnutím osobných údajov som bol oboznámený s informáciami
uvedenými v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a poučený so svojimi právami. Súhlasím so spracovaním a evidovaním
osobných údajov uvedených v žiadosti v informačnom systéme Obce Jasenov. Súhlasím s
poskytovaním osobných údajov len za účelom posudzovania žiadosti o pridelenie bytu, za
účelom spracovania mesačných zálohových predpisov a ročného vyúčtovania.
PODPISY DOTKNUTÝCH OSÔB
ŽIADATEĽA A SPOLOČNE POSUDZOVANÝCH OSÔB
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Podpis
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POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Príloha č. 1: potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných zárobkovo činných osôb zahrnutých do
žiadosti, o výške priemerného čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
a súčasný príjem
Príloha č. 2: potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych
dávok za predchádzajúci kalendárny rok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok,
prídavok na dieťa a iné) – ak je to u daného žiadateľa relevantné
Príloha č. 3: kópia výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého,
sirotského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok (aj osoby zahrnuté do žiadosti) – ak je
to v danom prípade relevantné
Príloha č. 4: potvrdenie o návšteve školy – ak je to u daného žiadateľa relevantné

