MESTO Trenčianske Teplice
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
Meno a priezvisko uchádzača:
Trvalý pobyt:

Reg. zn: ..........................................
Rodné číslo:
Bývam: a) v podnájme
b) u rodičov
c) iné - .............................
Rodinný stav:

Telefonický kontakt :
Prechodný pobyt:

Dátum sobáša:
Zamestnávateľ:

Potvrdenie zamestnávateľa:

Požadovaný počet izieb : ...........izbový
Meno a priezvisko manžela/ky /, druha/žky/:

Rodné číslo:

Zamestnávateľ:

Potvrdenie zamestnávateľa:

Mená a priezviská detí :

Rodné čísla detí :

Do prideleného bytu sa nasťahujú spolu .......... osoby.
Odôvodnenie žiadosti:

V DOTERAJŠOM BYTE BÝVAJÚ NASLEDOVNÍ PRÍSLUŠNÍCI RODINY

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Zamestnávateľ

V Trenčianskych Tepliciach dňa: ..............................

Vzťah k uchádzačovi

.............................................
Podpis uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolupodpísaný (á) ...........................................................................................................

bytom: ..............................................................................................................................
číslo OP: .............................

rodné číslo: ....................................

vyhlasujem, že:
-

nie som vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území Slovenskej
republiky, nie som nájomcom ani spoločným nájomcom bytu vo vlastníctve mesta, alebo
bytového družstva

-

mám trvalý pobyt na území mesta Trenčianske Teplice

-

nemám voči mestu Trenčianske Teplice nedoplatky na daniach, poplatkoch, a nevedie sa
proti mne súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie

-

nebol/a/ som v minulosti nájomcom bytu, ktorý som znehodnotil/a/, poškodil/a/ a
v minulosti som protiprávne neobsadil/a/ byt, alebo hrubo porušoval/a/ domový poriadok
v bytovom dome

-

nebol/a/ som v minulosti nájomcom bytu, v ktorom som riadne neplatil/a/ nájomné
vrátane úhrady za služby spojené s nájmom bytu, alebo som prenechal/a/ byt alebo jeho
časť inému do podnájmu bez súhlasu vlastníka

-

nemal/a/ som v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g
Občianskeho zákonníka

Vyhlásenie sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na manžela /ku/ a osoby, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu(1)
POUČENIE !
Kto úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom
obce alebo organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody, dopustí sa priestupku, za
ktorý možno uložiť pokutu do výšky 99 €.
Potvrdzujem, že som bol /a/ poučený /á/ v súlade s ustanovením §39 ods. 3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní o právnych následkoch nepravdivého čestného vyhlásenia.

V Trenčianskych Tepliciach
Dňa ...................................

__________________
čitateľný podpis

1)

§ 3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

