
    MESTO PREŠOV  

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

 

         Mestský úrad 

odbor sociálnych služieb  

                                                                                                     oddelenie starostlivosti o deti,   

                                                                                                                rodinu a bývanie 

                                                                                                                Jarková 24 

                                                                                                                080 01 Prešov 

 

 

Žiadosť o opakovaný nájom bytu 
 

 

Žiadateľ/nájomca: ..............................................  bytom: ....................................................................... 

dátum narodenia: ..............................    č. tel.: ................................... e-mail: .......................................... 

žiadam o opakovaný nájom bytu v Prešove na ulici:   

 .................................................................................................................................................................. 

číslo bytu: ...............................    poschodie: ....................................  počet izieb: .................................... 

 

 

1. Adresa súčasného trvalého pobytu žiadateľa/nájomcu: ........................................................................ 

(osvedčí poverený zamestnanec) 

 

2. Potvrdenie správcu mestských nájomných bytov, že žiadateľ nemá záväzky voči správcovi  

mestských nájomných bytov: 

     

           

    ................................................................................................................................................................ 

 

    ................................................................................................................................................................ 

                                                                                                

 

3. Vyjadrenie správcu mestských nájomných bytov k opakovanému nájmu mestského nájomného 

bytu: 

Správca mestských nájomných bytov opakovaný nájom bytu:         odporúča             neodporúča ⃰  

 

 

 

4.  Potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:  

 

 

                                                                                                                 ................................................... 

 

 

5.  Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností:                                     ................................................... 
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6. Rodinní príslušníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom: 

 

Meno a priezvisko Dátum narodenia  Príbuzenský vzťah  Zamestnanie/škola 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

7. Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov uvedenia 

nepravdivých údajov.  

 

V Prešove, dňa: ...........................                                                

                                                                                                                    ................................................ 

                                                                                                            podpis žiadateľa/ky  

 

 

 

8. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti 

pri vybavovaní žiadosti a pri všetkých úkonoch súvisiacich s opakovaným nájmom nájomného bytu vo 

vlastníctve mesta Prešov.  

 

V Prešove, dňa: ...........................                                                                                                                                                         

                                                                                                                    ................................................ 

                                                                                                            podpis žiadateľa/ky  

 

 

 

 

Prílohy: 

- kópia zmluvy o nájme mestského nájomného bytu 

- potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu 

osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom 

      -     potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci  kalendárny  rok   a  

      čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok osôb spoločne posudzovaných so 

žiadateľom (potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, 

o daňovom bonuse na vyživované deti alebo daňové priznanie) 

 

⃰nehodiace sa prečiarknite 
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