Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
v nájomných bytoch postavených zo ŠFRB alebo s dotáciou a z rozpočtových
prostriedkov mesta Žilina
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 zmluvy.
Menný zoznam všetkých užívateľov nájomného bytu:
Titul: Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Príbuzenský vzťah:

1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................
7. ......................................................................................................................................................
8. ......................................................................................................................................................
Spracovanie osobných údajov
Mesto Žilina spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov, na základe právneho základu, ktorým je zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
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na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, za účelom, ktorý je predmetom tejto
žiadosti. Doba platnosti spracúvania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania
osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym
poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných platných lehôt budú
zlikvidované. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným
údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných
údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť
dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením
žiadosti na adresu: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, a to poštou,
osobne do podateľne alebo elektronickou formou na email: zodpovednaosoba@zilina.sk. Bližšie
informácie o právach dotknutých osôb nájdete na oficiálnom sídle prevádzkovateľa www.zilina.sk.
Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený s mojimi právami spojenými s ochranou
osobných údajov.

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 sú nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým
spoluvlastníkom akéhokoľvek 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

..............................................
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/opakovaného uzatvorenia
nájomnej zmluvy (Príloha 3) potvrdené daňovým úradom (všetky posudzované osoby) za rok 2020.

Príloha 2: (zamestnanec)
a) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
za rok 2020 (všetky posudzované osoby),
b) Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa - Mesačný
rozpis (Príloha 1a) (všetky posudzované osoby).
Potvrdenia vystaví zamestnávateľ.
Príloha 3: (v prípade, ak si žiadateľ podal daňové priznanie)
Potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2020 + kópia daňového priznania.

Príloha 4:
Iný príjem za rok 2020, 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:
-

Fotokópia rodných listov
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).
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