
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2022  
 

 Obec Drahovce 
 Obecný úrad 
                                                                                               Hlavná 429/127 
 922 41 Drahovce 
 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Drahovce 
 
Žiadateľ: 

Meno a priezvisko: ...................................................................  rodinný stav: ............................ 

Rodné priezvisko: ................................................ telefónne číslo:  .... ......................................... 

Dátum narodenia:  ........................................................................................................................  

Adresa trvalého pobytu:  ..............................................................................................................  

Adresa prechodného pobytu:  .......................................................................................................  

Zamestnávateľ žiadateľa:  ............................................................................................................  
 

Menný zoznam všetkých budúcich užívateľov po pridelení bytu : 

(osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne na účely pridelenia nájomného bytu) 

     Meno a priezvisko:    Rodné priezvisko:     Dátum narodenia:         Príbuzenský pomer k žiadateľovi : 

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

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

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

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

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

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

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

8. ...................................................................................................................................... ............  
/ ak nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitnom priloženom papieri ! / 

 
Žiadam o pridelenie:  (podčiarknite požadovaný druh bytu) 

• 1-izbového bytu,  

• 2-izbového bytu,  

• 3-izbového bytu,  

• bezbariérového bytu. 

Dôvod žiadosti o pridelenie bytu:  
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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



Č e s t n é   v y h l á s e n i e 
 
 
 
 

 
Čestne vyhlasujem, že údaje v dotazníku som vyplnil/a/ pravdivo a že žiadateľ, manžel(-ka), 
partner(-ka) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nie je vlastníkom ani podielovým 
spoluvlastníkom s výškou podielu presahujúcou ½  rodinného domu alebo bytu. 
 
Zároveň vyhlasujem, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení, poskytujem všetky osobné údaje uvedené v žiadosti o pridelenie nájomného 
bytu v obci Drahovce, dobrovoľne a súhlasím s ich spracovaním. Súhlas poskytujem na dobu 
neurčitú a nemôžem ho odvolať. 
 
Čestne vyhlasujem, že som sa pred podaním žiadosti oboznámil s VZN č. 1/2022 a som si 
vedomý/á práv a povinností z neho vyplývajúcich. 
 
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.  
 
 
.............................         .........................................                     .................................       
Dátum vyplnenia                  Meno a priezvisko                                       Podpis žiadateľa       
 
 
 
 
 
 
...............................           .............................................                         .................................. 
Dátum vyplnenia                  Meno a priezvisko                                      Podpis manžela /ky/ 
                                                                                                                  (resp. partnera-/ky/) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy, ktoré je potrebné doložiť k „Žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci 
Drahovce “ : 

 
 
Príloha 1: (ak ste bol(a) zamestnaný (á)) 

Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok (202.) od 
zamestnávateľa (od obidvoch manželov/partnerov, prípadne príjem ďalšej 
zárobkovej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) 

alebo 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej 
činnosti a daňový bonus za rok 202.. (vystaví Vám ho zamestnávateľ) 

 
Príloha 2: (ak ste za rok 202.  podávali  daňové priznanie k dani z príjmov FO) 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za 
r. 202..   

 
Príloha 3: 

Iný príjem za rok 202. , ktorý sa tiež zarátava do súm životného minima: 
 

- potvrdenie o invalidnom dôchodku, 
- potvrdenie o starobnom dôchodku, 
- potvrdenie o sirotskom dôchodku, 
- potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, 
- potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti, 
- potvrdenie o poberaní materského príspevku, 
- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, 
- potvrdenie o poberaní prídavkov na detí, 
- potvrdenie o poberaní výživného, 
- potvrdenie o poberaní PN, 
- iný 

 
Príloha 4: Potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania a dĺžke uzavretia     
                  pracovnej zmluvy (v prípade manželov/partnerov predkladajú obaja). 

  
 

Príloha 5: (Iba v prípade, že žiadateľ žiada o bezbariérový nájomný byt)  
Posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdenie od lekára 
o zdravotnom postihnutí. 
 

Príloha 6: Fotokópie rodných listov detí, ktoré budú v byte v prípade schválenia žiadosti  
      so žiadateľom bývať 


