Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015 Obce Brzotín
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce

VZN č.2 /2015
OBCE BRZOTÍN O NAKLADANÍ S NÁJOMNÝMI BYTMI VO VLASTNÍCTVE OBCE

Obecné zastupiteľstvo obce Brzotín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 ods.1 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 a §11 ods.4 písm.g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a v súlade so zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, vydáva toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015
Obce Brzotín
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky prideľovania bytov vo
vlastníctve obce v bytovom dome „ Nájomné byty Berzehorská 154/19 v Brzotíne“(ďalej len „NB“ )
určených na nájomné bývanie, ktoré boli financované združením vlastných prostriedkov obce
a podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) a dotácie
poskytnutej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2) Toto VZN ďalej upravuje :
a) podmienky na podávanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu,
b) kritéria, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať pre zaradenie do evidencie
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
c) pôsob prideľovania nájomného bytu,
d) podmienky nájomnej zmluvy.
(3) NB v zmysle tohto VZN sú byty vo vlastníctve obce Brzotín s osobitným režimom ich užívania, ktoré
stanovujú príslušné platné právne predpisy a toto VZN..
(4) NB sa budú využívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej 30 rokov
od vydania kolaudačného rozhodnutia.
(5) Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných z podpory a z dotácie obec Brzotín
zriadila záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04
Bratislava 37, IČO: 31 749 542 a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B,
825 25 Bratislava 26, IČO : 31 751 067.
(6) Obec Brzotín zverí NB do správy Stavebného bytového družstva Rožňava, Budovateľská 49, 048
01 Rožňava, s ktorou uzavrie zmluvu o výkone správy, v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Brzotín (ďalej len správca), ktorý bude vykonávať všetky úkony
súvisiace so spravovaním a prevádzkou zvereného majetku, určovaním výšky nájomného avšak
prenajímanie bytov, a všetky právne vzťahy vyplývajúce z nájmu bytov podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka prislúcha vlastníkovi.
Čl. 2
Starostlivosť o nájomný byt
(1) Obec Brzotín, vlastník NB, získaných podľa Čl.1 ods.1 je povinný umožniť, počas lehoty uvedenej
v Čl.1 odst.4 tohto článku, po predchádzajúcom oznámení na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej
miere vstup do nájomných bytov zamestnancom ministerstva príslušného úradu a iných
kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu; to platí aj pre
nájomcu a osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na základe nájomnej zmluvy
podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 443/2010 Z.z.“ ).
(2) Fond prevádzky, údržby a opráv tvorí správca NB vo výške určenej podľa veľkosti podlahovej
plochy nájomného bytu.
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Čl. 3
Oznámenie o možnosti podania žiadosti
(1) Obec Brzotín zverejní v primeranej lehote oznámenie o možnosti podať si žiadosť o pridelenie NB.
(2) Oznámenie zverejní na úradnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce.
(3) Oznámenie obsahuje :
a) špecifikáciu odovzdávaných nájomných bytov
b) oznámenie o mieste, kde si záujemcovia môžu vyzdvihnúť tlačivá a podať žiadosť
c) termín uzávierky podávania žiadostí
Čl. 4
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte , podávanie a posudzovanie žiadostí
o pridelenie nájomného bytu
(1) Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého
podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho
štandardu.
(2) Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10%, ak ide o byt stavebne určený na
bývanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.1 tohto VZN.
(3) Oprávnenou fyzickou osobou podľa ods. 1 tohto článku je:
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku
životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku
životného minima, ak :
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
sociálne a všeobecne prospešné služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu
obyvateľov obce,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu ( § 45 až 59
zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ), ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného
predpisu ( zákon FZČSFR č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, v
znení neskorších predpisov ).

(4) Pri zisťovaní príjmov podľa ods. 3 tohto článku sa postupuje podľa § 3 zákona NR SR č. 601/2003
Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ zákon č.601/2003 Z.z.“ ).
(5) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu / § 4 zákona č. 601/2003 Z.z./ za kalendárny rok
predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu
mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
(6) Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných
k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
(7) Podmienky ustanovené v ods. 3 tohto článku sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
(8) O pridelenie nájomného bytu môže požiadať občan s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
Brzotín alebo občan, ktorý má pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo
prevádzku v Brzotíne.
V prípade, že o byt žiadajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov.
(9) Ak je záujem o nájomné byty menší ako ich ponuka, potom žiadateľ nemusí spĺňať ustanovenie
Čl.4 ods.8
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(10) Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sa podáva písomne na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu
č. 2 tohto VZN. Žiadosť sa odovzdá riadne vyplnená, musí byť odôvodnená, s uvedením kontaktnej
adresy, vlastnoručne podpísaná a odovzdaná do podateľne Obecného úradu na zaevidovanie.
(11) K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť:
a) popis súčasnej bytovej situácie,
b) potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne
zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výške
dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
c) čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá neuhradené záväzky voči obci.
(12) Po zaevidovaní žiadosti na obecnom úrade, poverený zamestnanec skontroluje úplnosť údajov
uvedených v žiadosti a žiadosti spĺňajúce podmienky zaradí do evidencie žiadateľov o nájomný
byt.
(13) Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1. a žiadatelia sú v ňom zoradení
vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.
(14) Žiadateľ o nájomný byt je povinný:
a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb
do 30 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala,
b) každý rok k dátumu zaradenia do evidencie aktualizovať svoju žiadosť a predložiť príjmy
domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
(15) Nesplnenie povinnosti podľa ods. 14. tohto článku, resp. uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti
má za následok vyradenie žiadosti z evidencie žiadateľov o nájomný byt.
(16) Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo
rodinného domu.
Čl. 5
Postup pri prideľovaní nájomných bytov
(1) Každá žiadosť je posúdená Komisiou pre sociálnu starostlivosť a opatrovateľskú službu pri
obecnom zastupiteľstve v Brzotíne, (ďalej len "komisia"). Rozhodnutie komisie sa preloží
obecnému zastupiteľstvu na schválenie prípadne neschválenie žiadosti na pridelenie NB.
(2) Na základe výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva o schválení žiadosti o pridelenie NB
správca bytového domu uzavrie so žiadateľom nájomnú zmluvu na dobu určitú.
(3) Prednosť pri uzatvorení nájomnej zmluvy budú mať žiadatelia v nasledovnom poradí:
a) rodiny s nezaopatrenými deťmi,
b) samostatne žijúci rodičia s nezaopatreným dieťaťom
c) mladé rodiny
d) ostatní občania
(4) Pri splnení všetkých podmienok väčšieho počtu žiadateľov o nájomný byt zaradených do rovnakej
východiskovej skupiny podľa stanovených kritérií a nedostatku voľných bytov rozhodne o pridelení
bytu žreb.
Čl. 6
Nájomná zmluva
(1) Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto VZN sa
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) začiatok nájmu,
b) dobu nájmu,
c) výšku mesačného nájomného,
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu,
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
h) skončenie nájmu,
i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov,
a) ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.1 tohto VZN, ktorému
sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom [§ 143 písm.
d) zákona FZČSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov] , pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac
desať rokov alebo,
b) ak nájomcom je osoba podľa Čl. 4 ods. 3 písm. d) tohto VZN, ktorej sa prenajíma nájomný byt,
pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov.
V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného
bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z.z.. O
možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy vlastník NB (prenajímateľ) informuje nájomcu
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy môže vlastník NB uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou
osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka
predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu NB
a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa Čl.
4 ods. 3 písm. a) tohto VZN,
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby
podľa Čl. 4 ods. 3 písm. b) tohto VZN.
Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené osobitným
predpisom [§ 143 písm. d) zákona FZČSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov] uzavrie obec len s fyzickou osobou,
žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.1
tohto VZN, a ak nemá žiadosť od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto
nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v Čl.4 ods.3 najviac na jeden rok.
Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v čl. 4 ods. 3 tohto VZN, môže
prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
Fyzickým osobám uvedených v Čl. 4 ods. 3 písm. b) tretieho bodu tohto VZN môže byť prenajatých
maximálne 10% z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov, podľa pravidiel
konkrétnej pridelenej dotácie Obci Brzotín. Ak sa obstaráva menej ako desať nájomných bytov,
podmienka sa považuje za dodržanú, ak sa prenajme najviac jeden nájomný byt.
Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku nájomného
bytu.
Čl. 7
Neoprávnené obsadenie nájomného bytu

(1) Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu bez súhlasu Obce Brzotín a bez uzavretia
nájomnej zmluvy. V tomto prípade Obec Brzotín postupuje v zmysle platných právnych predpisov.
Čl. 8
Zánik nájmu bytu
Nájom bytu zaniká:
(1) uplynutím doby nájmu, ak nebude táto doba predĺžená ;
(2) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom ;
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(3) písomnou výpoveďou prenajímateľa ak nájomca :
a) hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil včas
nájomné, alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace
b) alebo ten, kto s ním býva v spoločnej domácnosti , napriek písomnej výzve hrubo
poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo , spoločné priestory a spoločné zariadenia
v byte ;
c) užíva nájomný byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo
d) ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje povinnosti , pokojné bývanie
ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v byte, alebo
e) neužíva byt bez vážnych dôvodov, alebo
f) porušuje domový poriadok .
(4) Výpovedná lehota je 3 mesiace a nájom bytu sa skončí uplynutím tejto lehoty. Výpovedná lehota
začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená
výpoveď.
(5) Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady
pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, ak nájom bytu skončil pred uplynutím
dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať.
(6) K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný vyprataním a vymaľovaním hygienickou maľbou
byt uvoľniť a odovzdať ho prenajímateľovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie
zodpovednosť za spôsobené škody.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) Obec Brzotín zverejní zoznam nájomcov schválených obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli
obecného úradu ako aj na internetovej stránke obce Brzotín ( www.obecbrzotin.sk ).
(2) Obec môže NB prenajať za účelom nájmu aj tomu žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v Čl.
4 ods.3 tohto VZN, len ak si to vyžaduje dôležitý záujem obce alebo štátu Slovenská republika.
Posúdenie skutkového stavu vykoná obecné zastupiteľstvo schválením príslušného uznesenia na
návrh komisie podľa Čl. 5 ods. 1, 2 tohto VZN.
(3) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne dňa 11.11.2015, uznesením č. 91/2015.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obecného úradu a na
internetovej stránke obce.
(5) Zmeny a doplnky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Brzotín 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
V Brzotíne, dňa 27.11.2015
v.r.
Pavol Gášpár
starosta obce

Návrh VZN bol podľa § 6 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. ( zákon o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov), zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce www.obecbrzotin.sk od : 2.10.2015
do 19.10.2015.
Toto VZN bolo podľa § 6 ods.8,9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. ( zákon o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov), zverejnené na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce www.obecbrzotin.sk od : 12.11.2015
do 27.11.2015
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Príloha č. 1 VZN č. 2/2015- Obce Brzotín

Zoznam zdravotných postihnutí
1.Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou samostatného
pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice s
ankylózou bedrových kĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.),
zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm - ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi
amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
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Príloha č. 2 VZN č. ../2015 Obce Brzotín

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Brzotíne
Žiadateľ/žiadateľka :

Meno a priezvisko (aj rodné) : ...............................…........................................................................
Dátum a miesto narodenia : .................................….........................................................................
Rodné číslo : ........................................................….........................................................................
Rodinný stav : ......................................................….........................................................................
Trvalý pobyt : .......................................................….........................................................................
Prechodný pobyt : ...............................................….........................................................................
Číslo OP : .......................................................... ….........................................................................
Zamestnávateľ : ..................................................….........................................................................
Priemerný čistý mesačný zárobok
(potvrdí zamestnávateľ) : .................................….........................................................................
Telefonický kontakt : ........................................….........................................................................
E-mailový kontakt : ...........................................….........................................................................

Manžel/manželka - Druh/družka:

Meno a priezvisko (aj rodné) : ..........................….........................................................................
Dátum a miesto narodenia : ..............................….........................................................................
Rodné číslo : ....................................................….........................................................................
Rodinný stav : ...................................................….........................................................................
Trvalý pobyt : ....................................................….........................................................................
Prechodný pobyt : ............................................….........................................................................
Číslo OP: ......................................................... ….........................................................................
Zamestnávateľ : ................................................….........................................................................
Priemerný čistý mesačný zárobok
(potvrdí zamestnávateľ) : .................................….........................................................................
Telefonický kontakt : ........................................….........................................................................
E-mailový kontakt : ...........................................….........................................................................

Deti žiadateľa (druha, družky) :
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....
.........................................................................................................................................................
Žiadateľ žiada o nájomný byt : ...................................... V lokalite: Berzehorská 154/19 , 049 51 Brzotín

Opis bytu, v ktorom v súčasnosti žiadateľ býva * :
V súčasnosti bývam :
u rodičov v byte (veľkosť bytu) : ................................................................................................
u rodičov v rodinnom dome : .....................................................................................................
v podnájme : .............................................................................................................................
Počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti : ..........................................….............................
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Do nájomného bytu sa nasťahuje celkom :

(uviesť menovite s dátumom narodenia a rodného čísla)

.....................................................................................................…...................................................
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................

Majetkové pomery žiadateľa :

Čestne vyhlasujem, že:
Vlastním byt - v osobnom vlastníctve áno - nie
Vlastním byt - v spoluvlastníctve áno - nie
Vlastním rodinný dom - v osobnom vlastníctve áno - nie
Vlastním rodinný dom - v spoluvlastníctve áno - nie
Som vlastníkom, spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti určenej na bývanie áno - nie
Som dlžníkom na daniach, poplatkoch Obce Brzotín áno – nie

Dôvody, pre ktoré žiadam o nájomný byt:

…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á/ právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov. Zároveň súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v
zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme Obce Brzotín
v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa.
UPOZORNENIE:
Žiadateľ je povinný v zmysle VZN Obce Brzotín č.2./2015:
Čl. 4 ods. 14 písm. a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní
odo dňa, kedy zmena nastala a zároveň v zmysle
Čl. 4 ods. 14 písm. b) každý rok k dátumu zaradenia do evidencie žiadateľov predložiť príjmy domácnosti za predchádzajúci
kalendárny rok.
Nesplnenie si týchto povinností resp. uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti, má za následok vyradenie žiadosti z evidencie.

Dátum: ....................................

Podpis žiadateľa: …..................................

Súčasťou žiadosti o nájomný byt je tlačivo na potvrdenie čistého príjmu za uplynulý rok.
*Hodiace sa zakrúžkovať
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