Obec Liptovské Kľačany
DOTAZNÍK
k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Liptovské Kľačany
Žiadateľ:
Meno, priezvisko, rodinný stav: .................................................................................................
Rodné priezvisko: ................................................ telefónne číslo: …........................................
Dátum narodenia: .......................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Zamestnávateľ žiadateľa: ...........................................................................................................
Bytové pomery (kde bývate, u koho, vzťah k vlastníkovi domu, bytu)
.....................................................................................................................................................
Počet izieb Vami užívaných: .................. kto je vlastníkom bytu (domu): ................................
ak bývate v podnájme, uveďte adresu podnájmu: ......................................................................
Majetkové pomery žiadateľa: /odpovedajte áno - nie /
Vlastníte byt ............, Dom: ........... .
Iné dôvody žiadosti o pridelenie bytu (choroba, invalidita, hmotná núdza, odkázanosť
na ústavnú starostlivosť, rozhodnutie súdu, iné – uveďte dôvod
....................................................................................................................................................
Iné údaje k žiadosti :
Požadujem .......... izbový byt, v prípade nedostatku bytov požadovanej veľkosti žiadam
o pridelenie .......... izbového bytu. O .......... izbový byt nemám záujem!
Čestne vyhlasujem, že údaje v dotazníku som vyplnil/a pravdivo a že žiadateľ, manžel(ka) a osoby ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nie je nájomcom,
vlastníkom ani podielovým spoluvlastníkom s výškou podielu presahujúcou ½
družstevného bytu, nájomného bytu, obecného bytu alebo rodinného domu.
Zároveň vyhlasujem, že som poskytol/a všetky osobné údaje uvedené v žiadosti
o pridelenie nájomného bytu v obci Liptovské Kľačany a v tomto dotazníku Obecnému
úradu v Liptovských Kľačanoch za účelom kladného vybavenia mojej žiadosti na dobu
evidovania žiadosti. Žiadateľ tento súhlas poskytol v súlade s ustanovením § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a nemôže ho odvolať!
Som si vedomý/á právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti
tohto môjho čestného vyhlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších zmien a predpisov.
.............................
Dátum vyplnenia

.........................................
Meno a priezvisko

.................................
Podpis žiadateľa

.............................
Dátum vyplnenia

.........................................
Meno a priezvisko

..................................
Podpis manžela /ky
/resp. druha, družky/

FORMULÁR INFORMATÍVNEHO CHARAKTERU

________________________________________________________________________
Upozornenie:
Žiadame Vás o odpoveď na všetky otázky, resp. o vyplnenie všetkých častí
dotazníka !
Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne podľa osobitného predpisu nesmie prevýšiť trojnásobok životného minima
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre
žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberal. Mesačný
príjem posudzovanej rodiny nesmie byť nižší ako životné minimum plus 88,61 €.

Prílohy, ktoré je potrebné doložiť k „Dotazníku k žiadosti o pridelenie
nájomného bytu v obci Liptovské Kľačany“:
Príloha 1: (ak ste bol(a) zamestnaný(á))
a) Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok (2014) od zamestnávateľa (od
všetkých spoločne posudzovaných zárobkovo činných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti)
b) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a daňový bonus za rok 2014 (vystaví Vám ho zamestnávateľ)
Príloha 2: (ak ste za rok 2014 podával/a daňové priznanie k dani z príjmov FO)
a) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za
r. 2014 z Daňového úradu (+ kópia daňového priznania)
Príloha 3:
Iný príjem za rok 2014, ktorý sa tiež zarátava do súm životného minima:
- potvrdenie o invalidnom dôchodku,
- potvrdenie o starobnom dôchodku,
- potvrdenie o sirotskom dôchodku,
- potvrdenie o vdovskom alebo vdoveckom dôchodku,
- potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,
- potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti,
- potvrdenie o peňažnom príspevku na opatrovanie,
- potvrdenie o poberaní materského príspevku,
- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku,
- potvrdenie o poberaní prídavkov na deti,
- potvrdenie o poberaní výživného,
- potvrdenie o poberaní opakovaných štátnych sociálnych dávok (náhradná starostlivosť)
- potvrdenie o náhrade príjmu od zamestnávateľa poskytnutej v nemoci a o poberaní
nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne,
- iné
Príloha 4:
Fotokópie rodných listov (všetkých užívateľov nájomného bytu a detí)
Fotokópiu sobášneho listu
(ak nemáte v obci Liptovské Kľačany trvalý pobyt)

* doporučujeme vyplnený dotazník s prílohami priniesť osobne
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