Obec Urmince, 956 02 Urmince 493

Žiadateľ dotazník doručí obecnému úradu.

Č. spisu:

(vyplní obecný úrad)

V Urminciach dňa: ……………….

Za ochranu dôverných osobných údajov zodpovedá Obec Urmince

DOTAZNÍK
k žiadosti o nájom bytu vo vlastníctve Obce Urmince

1. Žiadateľ:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Korešpondenčná adresa:
Rodinný stav:
Kontaktné telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Zamestnávateľ:

Povolanie:

2. Manžel/ka žiadateľa:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Korešpondenčná adresa:
Rodinný stav:
Kontaktné telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Zamestnávateľ:

Povolanie:

3. Menný zoznam všetkých osôb zahrnutých do žiadosti (uviesť aj deti):
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Súčasné bytové podmienky žiadateľa:

Vzťah k žiadateľovi

4. Odôvodnenie žiadosti (pravdivo popíšte Vašu bytovú situáciu a súčasné bytové
pomery – prečo žiadate o pridelenie bytu a pod.):

5. Vlastníctvo nehnuteľnosti a ostatné bytové pomery žiadateľa a osôb s ním
bývajúcich, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú:

V čase podania žiadosti
1. Som vlastník bytu
2. Som podielový spoluvlastník bytu
3. Som bezpodielový vlastník bytu
4. Som vlastník domu
5. Som podielový vlastník domu
6. Som bezpodielový vlastník domu
7. Som nájomca bytu na základe nájomnej zmluvy
8. Som stavebníkom rodinného domu
9. Vlastním stavebný pozemok

Zakrúžkujte!
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie

6. Iné okolnosti súvisiace so žiadosťou (napr. zdravotné postihnutie žiadateľa alebo
člena domácnosti zahrnutého do žiadosti, ZŤP a pod.)

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje poskytuje žiadateľ Obci Urmince pre účel zaradenia do evidencie žiadostí o
nájom obecného nájomného bytu dobrovoľne. Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných
údajov žiadateľa uvedených v tomto dotazníku v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho žiadosti.

…………………………………..
podpis žiadateľa
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE:
Dolupodpísaný: ………………………………….

Narodený: ………………………..

Číslo O.P.: .………………………….
trvalé bytom: ……………………………………………………………………………..
vyhlasujem, že:
1) nie som vlastníkom bytu alebo rodinného domu na území Slovenskej republiky,
2) nie som stavebníkom bytu, alebo rodinného domu na území Slovenskej republiky,
3) splácam úver, pôžičku alebo iné splátky vo výške …………… €/mesačne.
Vyhlásenie sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na osoby zahrnuté v žiadosti.
Prehlasujem, že:
Po podpise nájomnej zmluvy zložím na účet Obce Urmince pre zabezpečenie splácania
nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu, finančnú zabezpeku vo výške 3
mesačných splátok nájomného.

Beriem na vedomie, že:
1) žiadateľ, ktorý má ku dňu podania tohto dotazníka voči obci záväzky po lehote
splatnosti bude vyradený z evidencie žiadateľov o nájom bytu,
2) pri prvom uzatvorení nájomnej zmluvy sa nájomná zmluva uzatvorí najviac na tri roky
počínajúc dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy,
3) ďalšia nájomná zmluva sa uzatvorí vždy na dobu určitú – najviac na tri roky počínajúc
dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy s výnimkou, ak nájomcom je občan so
zdravotným postihnutím (1) nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu určitu najviac na 10
rokov počinajúc dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy.
V ………………………… dňa …………………….
……………………………...
overený podpis žiadateľa
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Prílohy:
-

Potvrdenie o zamestnaní žiadateľa,
Potvrdenie o príjme 1) za predchádzajúci kalendárny rok týchto osôb:

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Príbuzenský vzťah k žiadateľovi

V ……………………………. dňa …………………..

……………………………………………
podpis žiadateľa o nájom bytu

1) §84 zák.601/2003 o životnom minime a o zmene a doplení niektorých zákonov.
§ 4 Príjmy
(1) Za príjem sa na účely určenia súm životného mimina považujú
a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu po odpočítaní
1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poisteného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na
poistenie v nezamestnanosti,
3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osob,
4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného
predpisu,
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad na
nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako
náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40% nároku na stravné ustanovené osobitným
predpisom,
d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,
e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.
Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú:
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého
zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) jednorázová dávka hmotnej núdzi,
e) štipendiá,
f) jednorázový príspevok podľa osobitného predpisu.
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Súhlasím so spracovaním osobitných údajov
Ja, dolupodpísaný (á): titul, meno a priezvisko
………………………………………………………..
ako dotknutá osoba týmto
udeľujem súhlas

v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so
spracovaním mojích osobných údajov poskytnutých v zaslaných dokumentoch a
písomnostiach na Obecný úrad, Urmince 493, Urmince 956 02, pre účely vyhodnotenia
žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul (akademická hodnosť), rodné číslo, dátum a
miesto narodenia, číslo občianského preukazu, trvalé bydlisko, potvrdenie o príjme,
pôžičkách alebo iných splátkách, kontaktné údaje (telefónne číslo, email).

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov v súlade s Registratúrnym poriadkom platným pre Obecný
úrad v Urminciach (likvidácia evidencií bude vykonaná v súlade s registratúrnym poriadkom
platným pre Obecný úrad Urmince a platných právnych predpisov).

Podmienky odvolania súhlasu: písomne s uvedením dôvodu.

Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ………………………., dňa ………………..

..………………………………………
vlastnoručný podpis dotknutej osoby

