
Príloha č. 1  
 
 
 
 

Obec Malé Trakany 
Obecný úrad 

Andora Petrika 208, 07642, 
Malé Trakany, 076 42 

 
 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
 
Žiadateľ: 
Meno a priezvisko: ........................................................... rodinný stav: ................................... 
Rodné priezvisko: ...................................................telefónne číslo: ................................................... 
Dátum narodenia: . .. ............................................................................................................................ 
Adresa trvalého pobytu: ...................................................................................................... 
Adresa prechodného pobytu: ............................................................................................... 
Zamestnávateľ žiadateľa: .................................................................................................... 
 
Menný zoznam všetkých budúcich užívateľov po pridelení bytu: 
(osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne na účely pridelenia NB) 
Meno a priezvisko:         Rodné priezvisko:       Dátum narodenia:          Príbuzenský pomer 
k žiadateľovi 
 
1...................................................................................................................... 
2...................................................................................................................... 
3...................................................................................................................... 
4...................................................................................................................... 
5...................................................................................................................... 
6...................................................................................................................... 
(ak nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitnom priloženom papieri!) 
 
Žiadam o pridelenie: (podčiarknite požadovaný druh bytu) 

 1 – izbového bytu 
 2 – izbového bytu 
 3 – izbového bytu 

 
Dôvod žiadosti o pridelenie bytu: 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
 
 
 



 
Čestné vyhlásenie 

 
 

Čestne vyhlasujem, že údaje v žiadosti som vyplnil/a pravdivo a že žiadateľ, manžel(-ka), druh 
(družka) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nie je vlastníkom ani podielovým 
spoluvlastníkom s výškou podielu presahujúcou ½ rodinného domu alebo bytu. 
 

Zároveň vyhlasujem, že v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, poskytujem všetky osobné údaje uvedené v žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Malé 
Trakany, dobrovoľne a súhlasím s ich spracovaním. Súhlas poskytujem na dobu neurčitú a nemôžem 
ho odvolať. 
 

Som si vedomý/á všetkých právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto 
môjho čestného vyhlásenia.  
 
 
 
 
............................................ ................................................... ................................................. 
Dátum vyplnenia  Meno a priezvisko   Podpis žiadateľa 
          
 
............................................ ................................................... ................................................. 
Dátum vyplnenia  Meno a priezvisko   Podpis manžela/ky 
         /resp. druha, družky/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           Príloha č.2 
                                                                                                                                   
 

Posudzovanie žiadostí 
 

1. Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade Malé Trakany  
2. Komisia vyžiada a overí úplnosť nasledovných údajov predložených žiadateľom: 

a) meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich 
b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav 
c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky 

vzťah k bytu, alebo rodinnému domu  
d) potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej 

zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za posledný kalendárny rok 
pred podaním žiadosti, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku 
dokladom zo Sociálnej poisťovne  

e) fotokópie rodných listov detí 
 

3. OZ ako prvé prerokuje a odporučí  schváliť žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá 
v čl. 2 a čl. 3 tohto VZN, majú viac ako rok trvalý pobyt na území obce a majú deti do 
15 rokov. 

4. Po uspokojení žiadateľov podľa odseku 3 OZ prerokuje za predpokladu existencie 
neobsadených NB žiadosti tých žiadateľov, ktorí splnili kritériá v čl. 2 a čl. 3 tohto 
VZN a nemali minimálne jeden rok pred podaním žiadosti alebo v čase podania 
žiadosti trvalý pobyt v obci Malé Trakany. Týmto žiadateľom v počte 
zodpovedajúcom voľným NB odporučí schváliť žiadosti . 

5. Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje 
alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše,  
považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí 
o NB.  

6. Prideľovanie konkrétneho bytu sa bude robiť na základe vlastného výberu uchádzača, 
ktorému bol nájomný byt schválený obecným zastupiteľstvom, pričom uchádzači budú 
pozývaní na výber bytu v poradí, v akom predložili svoju žiadosť o NB. Prvé 
pridelenie NB sa môže vykonať žrebovaním, pričom výmena rovnocenného bytu pred 
podpisom prvej nájomnej zmluvy sa môže vykonať medzi nájomcami iba so súhlasom 
starostu obce.  

7. Pokiaľ sa uchádzač o NB nedostaví na výber bytu v stanovenom čase, o výbere bytu 
rozhodne starosta obce. 


