Mesto Moldava nad Bodvou
Odd. správy bytových a nebytových priestorov
Bartalosova Č. 16
045 01 Moldava nad Bodvou

Žiadost' o opakované predlženie nájomného pomeru

ÚDAJE O ŽiADA TEĽOVI

I Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:

I Rodinný stav:

Rodné číslo:
Držiteľ

1/
Trvalý
pObyt :

preukazu ZTP:

I Ano -

Nie

I

I Štát:

I psC: I

Adresa nájomnébo bytu:

I

I Súpisné a orientačné číslo:

Ulica:

Obec:

I

I

I

I

ÚDAJE O OSOBÁCH ŽiJúCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI
Dátum
narodenia:

Meno a priezvisko:

či

Príbuzenský

Držiteľ

vzťah:

Zamestnávatel':

ZŤP:

Potvrdenie od správcu b)1ového fondu,
žiadatel' alebo niektorV člen rodiny má alebo nemá nedoplatok na náiomnom a inkase

o má nedoplatok
O nemá nedoplalok
Pečiatka a

či

podpis

Potvrdenie od Okresnébo stavebnébo družstva
žiadateJ' alebo manželský partner žiadate.'. vlastní alebo v minulosti vlastnil členský podiel
či bo oreviedol na inú osobu

Y

bytovom družstve, prípadne

Potvrdenie mesta Moldava nad Bodvou

N oríoade trvalého oobvtu v inom meste I obci DOtvrdenie z Dríslušného mestského I obecného úradu
AJ Žiadatel' alebo niektorý člen rodiny priznával daň z nehnutel'ností (rodinný dom, byt)

DÁNo
D NIE
Pec7atkll II podpis

BI Žiadatel' má uhradené poplatky za komunálny odpad

DÁNo
D NIE
Púilltka II podpis

CI Ziadatel' má zaplatenú

daň

za psa

DÁNo
D NIE
Pec71ltka II podpis

Príloha: potvrdenie zamestnávatel'a o výške čistého prijmu za rok 2016 žiadatel'a aj ostatných zárobkovo
žijúcich v spoločnej domácnosti.

činných osôb

Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedoVa podľa pravdy. Som si vedomý/á, že nepravdivé údaje môžu byť
dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o pridelenie bytu.

V Moldave nad Bodvou,

dňa:

_
Podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné príloži!' samostatnú prílohu:
Daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok (ročné zúčtovanie preddavkov na daň, resp. potvrdenie o príjme na
základe daňového priznania na tlačive MsÚ), porvrdenie zamestnávateľa o príjme za posledných 12 mesiacov žiadate!'a
a osoby, ktorá sa s ním spoločne posudzuje. Porvrdenie musí obsahovať dátum, od ktorého je menovaný žiadateľ
zamestnaný, za aké obdobie sa príjem uvádza, výšku čistého a hrubého príjmu, presnú adresu zamestnávateľa a kontakt
na osobu zodpovednú za vystavenie potvrdenia.
V prípade poberania jednej zo sociálnych dávok, potvrdenie zo sociálnej poisťovne. resp. ÚPSVaR o poberaní

príslušnej dávky za predchádzajúcí rok (napr. starobný dôchodok, invalidný dôchodok,
v lunotnej núdzi a pod.)

rodičovský

príspevok, dávku

