VZN č.3/2015 o podmienkach prideľovania a uţívania obecných nájomných bytov

ŽIADOSŤ O OPÄTOVNÉ UZATVORENIE
NÁJOMNEJ ZMLUVY
ADRESA A ČÍSLO BYTU
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Pečiatka podateľne:

KOPLOTOVCE Č.D.

ČÍSLO BYTU:

MENO A PRIEZVISKO ŽIADATEĽA:
ZAMESTNÁVATEĽ (názov):
MENO A PRIEZVISKO SPOLUŽIADATEĽA:
ZAMESTNÁVATEĽ(názov) SPOLUŽIADATEĽA:
*poznámka: telefónne číslo a emailový kontakt vypíše ţiadateľ po uzatvorení zmluvy do Evidenčnej karty bytu

MENNÝ ZOZNAM VŠTKÝCH OSÔB (VRÁTANE ŽIADATEĽA), KTORÍ BÝVAJÚ A BUDÚ BÝVAŤ V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI:
MENO A PRIEZVISKO
ROK NARODENIA
PRÍBUZENSKÝ VZŤAH K ŽIADATEĽOVI
ZAMESTNANIE/ŠKOLA
ţiadateľ

V OBDOBÍ TRVANIA NÁJOMNEJ ZMLUVY SOM SA STAL(-A)*/NESTAL(A)* VLASTNÍKOM(-ČKOU)*
/SPOLUVLASTNÍKOM(-ČKOU)* NEHNUTEĽNOSTI
V OBDOBÍ TRVANIA NÁJOMNEJ ZMLUVY SA SPOLUŽIADATEĽ (-KA) STAL(-A)*/NESTAL(-A)* VLASTNÍKOM(-ČKOU)*
/SPOLUVLASTNÍKOM(-ČKOU)* NEHNUTEĽNOSTI
*nehodiace sa prečiarknite. V prípade vlastníctva doloţiť Čiastočný výpis z listu vlastníctva

DOLOŢENÉ DOKLADY (PRE ZAMESTNANÝCH, PRÍJEM VŠETKÝCH ZÁROBKOVÝCH OSÔB)
Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa (vystaví zamestnávateľ)
Potvrdenie zamestnávateľa o existencii pracovného pomeru (vystaví zamestnávateľ)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za rok ........... (vystaví zamestnávateľ)
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DOLOŢENÉ DOKLADY (PRE TÝCH, KTORÍ PODÁVALI DAŇOVÉ PRIZNANIE, PRÍJEM VŠETKÝCH ZÁROBKOVÝCH OSÔB )
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za r. ...........................
Kópia živnostenského listu
DOLOŢENÉ DOKLADY (INÉ:)
Potvrdenie o invalidnom dôchodku
Potvrdenie o starobnom dôchodku
Potvrdenie o sirotskom dôchodku
Potvrdenie o poberaní soiálnych dávok
Potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti

Potvrdenie o poberaní materského príspevku
Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku
Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
Potvrdenie o poberaní výživného
Potvrdenie o poberaní PN

Iný

RPracovníčka Obecného úradu potvrdzuje, že žiadateľ a osoby s ním bývajúce na trvalom pobyte nemá voči obci Koplotovce žiadne
záväzky (daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady, nájomné a poplatky súvisiace s nájomným bytom)
Podpis pracovníčky Obecného úradu:..................................................
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom súhlas pre vlastníka bytov – Obec Koplotovce na spracovanie mojich
osobných údajov uvedených v tejto ţiadosti na bytové účely.
V Koplotovciach, dňa .......................................... Podpis ţiadateľa/-ky:.............................................................................
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom súhlas pre vlastníka bytov – Obec Koplotovce na spracovanie mojich
osobných údajov uvedených v tejto ţiadosti na bytové účely.
V Koplotovciach, dňa .......................................... Podpis ţiadateľa/-ky:.............................................................................

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Čestne vyhlasujem, ţe údaje v ţiadosti som vyplnil/a/ pravdivo a ţe ţiadateľ, manţel(-ka) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nie je
nájomcom, vlastníkom ani podielovým spoluvlastníkom s výškou podielu presahujúcou ½ druţstevného bytu, nájomného bytu, obecného bytu alebo
rodinného domu. 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.
Pred overením podpisu bol/a/ občan /občianka/ poučený/á/ o trestných následkoch nepravdivých údajov v tomto čestnom vyhlásení.
Dátum vyplnenia

Meno a priezvisko

Overený podpis ţiadataľa/-ky

Dátum vyplnenia

Meno a priezvisko

Overený podpis manţela/-ky, druha/druţky
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