MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov

strana 1/2

Mestský úrad
odbor sociálnych služieb
oddelenie starostlivosti o deti,
rodinu a bývanie
Jarková 24
080 01 Prešov

Žiadosť o opakovaný nájom bytu
Žiadateľ/nájomca: .............................................. bytom: .......................................................................
dátum narodenia: .............................. č. tel.: ................................... e-mail: ..........................................
Spoločný nájomca: .............................................. bytom: .......................................................................
dátum narodenia: .............................. č. tel.: ................................... e-mail: ..........................................
žiadam o opakovaný nájom bytu v Prešove na ulici: ...............................................................................
číslo bytu: ............................... poschodie: .................................... počet izieb: ....................................

1. Potvrdenie správcu mestských nájomných bytov, že žiadateľ a spoločný nájomca nemajú
záväzky voči správcovi mestských nájomných bytov:

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

2. Vyjadrenie správcu mestských nájomných bytov k opakovanému nájmu mestského
nájomného bytu:
Správca mestských nájomných bytov opakovaný nájom bytu: ⃰ odporúča
neodporúča

3. Potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a) žiadateľ/nájomca

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

b) spoločný nájomca

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

4. Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností:
a) žiadateľ/nájomca

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

b) spoločný nájomca

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

strana 2/2
5. Fyzické osoby, ktoré trvale žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom a spoločne so žiadateľom
uhrádzajú náklady na domácnosť:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Príbuzenský vzťah

Zamestnanie/škola

6. Vyhlasujem na svoju česť, v súlade so zákonom o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v platnom
znení, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a prílohách sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
V Prešove, dňa: ...........................

................................................
podpis žiadateľa/ky
................................................
podpis spoločného nájomcu
Prílohy:
- kópia zmluvy o nájme mestského nájomného bytu
- potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu
všetkých členov domácnosti minimálne za ostané tri kalendárne mesiace,
- potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok a
čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých členov domácnosti
(potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby, o preddavkoch na daň, o daňovom
bonuse na vyživované deti, o prídavkoch na deti, v prípade príjmov zo zahraničia je potrebný
úradný preklad),
- potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí,
- potvrdenie nájomcu, resp. spoločného nájomcu, že min. dva roky bez prerušenia pracuje na
území SR alebo je poberateľom dávky dôchodkového poistenia, dávky nemocenského
poistenia alebo štátnej sociálnej dávky (iba v prípade nájomného vzťahu na ul. Sabinovská, ul.
Majakovského, ul. A. Prídavka),
- čestné vyhlásenia členov domácnosti s osvedčeným podpisom (aktuálne pri osobnom podaní
žiadosti)
- súhlas so spracovaním osobných údajov (aktuálne pri osobnom podaní žiadosti).
⃰nehodiace sa prečiarknite

