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Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 

v nájomných bytoch, na výstavbu ktorých boli použité prostriedky zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania a dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja  

 

     Došlo:  

 

 

 

 

Žiadateľ (manžel/manželka): 

 

Titul: .......................... 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ............................................................... 

Rodné priezvisko: .................................. Dátum narodenia: .................................................... 

Rodinný stav: ......................................... Telefonický kontakt: ...............................................                                            

Adresa: ......................................................................................... číslo bytu: .................................. 

                                                                     a 

Titul: .......................... 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ............................................................... 

Rodné priezvisko: .................................. Dátum narodenia: .................................................... 

Rodinný stav: ......................................... Telefonický kontakt: ...............................................                                            
Adresa: ......................................................................................... číslo bytu: .................................. 

                   

   týmto žiada Mestský úrad v Žiline o opakované uzatvorenie nájomnej. 

 

Menný zoznam všetkých užívateľov nájomného bytu: 

   Titul:   Meno:       Priezvisko:       Dátum narodenia:            Príbuzenský vzťah: 

 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................................... 

6. ...................................................................................................................................................... 

7. ...................................................................................................................................................... 

8. ...................................................................................................................................................... 

Čestné vyhlásenie, na ktorom bude osvedčený podpis Mestským úradom v Žiline 

(osvedčovanie podpisov a listín – klientske centrum) alebo notárom:  

Čestne vyhlasujem, že žiadateľ (žiadatelia) a osoby, ktorých príjmy sa  posudzujú  spoločne,     

nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo 

rodinného domu. 
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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                          Podpis žiadateľa  

 

 

 

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

Dátum vyplnenia                           Meno a priezvisko                          Podpis žiadateľa                                                                                                                    
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Prílohy potrebné k žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 

Príloha 1:  

Potvrdenie – na účely pridelenia Mestského nájomného bytu (Príloha3) potvrdené daňovým 

úradom (všetky posudzované osoby) – za rok 2017. 

 

Príloha 2: (zamestnanec) 

a) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za 

rok 2017 (všetky posudzované osoby), 

b) Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa – Mesačný 

rozpis (Príloha1) (všetky posudzované osoby). 

Potvrdenia vystaví zamestnávateľ. 

 

Príloha 3: (v prípade, ak si žiadateľ podal daňové priznanie) 

Potvrdenie  o podaní daňového priznania za rok 2017 + kópia daňového priznania. 

 

Príloha 4: 

Iný príjem za rok 2017, ktorý sa tiež ráta do súm životného minima: 

- potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených Sociálnou poisťovňou, 

- potvrdenie o invalidnom dôchodku, 

- potvrdenie o starobnom dôchodku, 

- potvrdenie o sirotskom dôchodku, 

- potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, 

- potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny), 

- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny), 

- potvrdenie o poberaní prídavkov na deti (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny), 

- potvrdenie o poberaní výživného (rozsudok o určení výživného s vyznačením 

právoplatnosti), 

- iný. 

 

Príloha 5: 

- Fotokópie rodných listov (všetkých užívateľov nájomného bytu), 

- Fotokópia sobášneho listu, 

- Fotokópia dokladu o rozvode s vyznačením právoplatnosti. 

 

Upozornenie: 

Žiadateľ a fyzické osoby s ním žijúce na trvalom pobyte musia mať uhradené všetky 

záväzky voči Mestu Žilina (daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady). 


