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Mestský úrad v Žiline   

odbor sociálny a bytový 

Nám. obetí komunizmu č. 1 

011 31  Žilina 

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

 

Žiadateľ (ka) 

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

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

Rodné priezvisko: ....................................... Rodinný stav: ........................................................... 

Dátum narodenia: ........................................ Telefonický kontakt: ................................................ 

Mailový kontakt: .......................................................... 

Trvalý pobyt: .......................................................................................................................................... 

Prechodný pobyt: .................................................................................................................................... 

týmto žiada Mestský úrad v Žiline o pridelenie nájomného bytu. 

 

Popis súčasnej bytovej situácie: 

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

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

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

Odôvodnenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu: 

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

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

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

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

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

Žiadam o pridelenie /1-izbového, 2-izbového, 3-izbového/ bytu ................................................. 
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Menný zoznam všetkých osôb (vrátane žiadateľa), ktoré budú  bývať v spoločnej domácnosti 

žiadateľa (osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne – manžel, manželka, druh, družka, deti, ....) 

a potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme (v prípade študenta, treba napísať len 

názov školy a od kedy štúdium trvá): 

 

       

P. č. 

Meno 

a priezvisko, 

titul 

Dátum 

narodenia 

Príbuzenský 

vzťah 

Zamestnanie/ 

štúdium trvá 

od: 

Čistý 

mesačný 

príjem 

Podpis a pečiatka 

zamestnávateľa/ 

názov školy  

1. Žiadateľ:      

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Potvrdenie o zaplatených záväzkoch voči Mestu Žilina 

(potvrdenie Vám vyplnia na Mestskom úrade v Žiline, klientske centrum) 

Predmet záväzku Výška 

nedoplatku 

Podpis a pečiatka zástupcu 

príslušného odboru 

 

 

daň z nehnuteľností 

  

 

 

poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
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Čestné vyhlásenie, na ktorom bude osvedčený podpis Mestským úradom v Žiline (osvedčovanie 

podpisov a listín – klientske centrum) alebo notárom:  

     Čestne vyhlasujem, že žiadateľ, manžel (ka) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je 

vlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu. 

 

Súčasne vyhlasujem, že ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu mám trvalé bydlisko 

na území mesta Žilina minimálne 3 roky.  

 

     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. 

 

 

 

Súhlasím/nesúhlasím* so zverejnením mena a priezviska v poradovníku žiadostí zverejnenom               

na webovej stránke mesta Žilina.   
*nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

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

Dátum vyplnenia   Meno a priezvisko    Overený podpis 

    žiadateľa (ky)    

 

 


