
OBEC PROSIEK  
Obecný úrad,
Prosiek 57
032 23 Liptovska Sielnica

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE  NÁJOMNÉHO BYTU

1. ŽIADATEĽ

Meno a priezvisko žiadateľa, titul 

Dátum narodenia  rodinný stav 

Trvalý pobyt 

Kontaktná adresa 

Telefón   Email 

2. ŽIADATEĽ

Meno a priezvisko, titul 

Dátum narodenia   rodinný stav   

Trvalý pobyt  

Kontaktná adresa

Telefón   Email 

ÚDAJE  O ĎALŠÍCH ČLENOCH DOMÁCNOSTI :

Meno a priezvisko    Dátum narodenia 

Meno a priezvisko   Dátum narodenia  

Meno a priezvisko    Dátum narodenia  

Meno a priezvisko   Dátum narodenia  

Meno a priezvisko   Dátum narodenia  

POPIS SÚČASNEJ BYTOVEJ SITUÁCIE:

ODÔVODNENIE ŽIADOSTI:



ŽIADAM O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU BEŽNÉHO ŠTADARDU.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽOV:

Týmto čestne prehlasujem, že      nehnuteľnosť ( napr. rodinný dom, byt) 
Ďalej  prehlasujem,   voči  obci Prosiek nedoplatky  na  daniach,  miestnych
poplatkoch a   sa voči mojej osobe súdny spor ani exekučné konanie vo vyššie
uvedených veciach,    som v minulosti  nájomcom mestského  bytu, ktorý som
znehodnotil,  poškodil,  neporušoval  som  domový  poriadok  v užívanom  bytovom  dome,  ani  som
v minulosti protiprávne neobsadil žiadny byt, nedošlo k výpovedi z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1
písm. c) d) g) Občianskeho zákonníka.
Čestne  prehlasujem,  že  údaje  v tejto  žiadosti  sú  pravdivé  a som  si  vedomý/á  trestnosti  v prípade
preukázania, že údaje sa nezakladajú na pravde.

Dňa:                                        _______________________________________              

 
                                                                                       _______________________________________               

                         podpisy žiadateľov

      

Povinné prílohy:

- potvrdenia o všetkých  príjmoch žiadateľov a členov domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok 

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje
môžu byť  poskytnuté  orgánom štátnej  moci,  kontrolným orgánom za účelom kontroly  z ich  strany a
prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích
krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom
mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu,  právo
namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo
nezákonne,  môžete  podať  sťažnosť  na dozorný orgán ako aj  právo podať  návrh  na začatie konania
dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27. Predmetné práva si  môžete  uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu:  obec
Prosiek,  Prosiek  57,032  23  Liptovska  Sielnica,  osobne  do  podateľne  alebo  elektronicky  na  email
podatelna@prosiek.sk  .  

vlastním nevlastním

mám nemám

vedie nevedie

bol nebol

mailto:podatelna@prosiek.sk
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