
Mesto  Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu 

 
Dátum podania žiadosti: 
podpisom a pečiatkou opatrí 
podateľňa Mestského úradu v Hurbanove 
alebo správca bytov v zmysle zmluvy o správe 

 
 
 
Osobné údaje žiadateľa 

 
Priezvisko, meno, titl. 

Dátum narodenia, rodné číslo 

Trvalý pobyt žiadateľa 

Ulica Č. domu/bytu 
 

Počet izieb v byte 

Mesto PSČ Kontakt 

Prechodný pobyt 
žiadateľa 

Ulica Č. domu/bytu Počet izieb v byte 

Mesto PSČ Kontakt / tel.číslo/  

Zamestnávateľ žiadateľa 

  výška príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok 
doložiť potvrdenie zamestnávateľa, u SZČ posledné daňové priznanie 
 
 
 

Požadovaná veľkosť bytu žiadateľa 
(požadovaný druh bytu sa zakrúžkuje) 

1 -izbový 2-izbový 3-izbový 

Údaje o rodinných príslušníkoch a príslušníkoch domácnosti žiadateľa 

  

Priezvisko a meno Vzťah k žiadateľovi Dátum narodenia 
Zamestnávateľ 

/ škola 

Priemerný čistý mesačný príjem 
(vypočítaný za predchádzajúci 

kalendárny rok) 

          

          

          
     
Iné príjmy žiadateľa a 
osôb žijúcich v spoločnej 
domácnosti 

- dôchodky, poberanie sociálnych dávok, dávky v nezamestnanosti, materský, rodičovský príspevok, výživné, prídavky 
na deti, iné 

 
Povinné prílohy k žiadosti, ktoré má žiadateľ doložiť:  
 

1. Pokiaľ žiada o pridelenie bytu viac, ako 1 osoba, doklad o rodinnom alebo obdobnom pomere (u manželov kópia sobášneho listu, rodných 
listov detí, u príbuzných v priamom pokolení kópia rodného listu, u osobách trvalo žijúcich v spoločnej domácnosti overené čestné 
prehlásenie o tom, že žijú spolu ako druh a družka) 

2. Overene podpísané čestné prehlásenie o majetkových pomeroch - Príloha č. 1 k tejto žiadosti ( popri žiadateľovi každá plnoletá spoločne 
posudzovaná osoba (napr. manžel, otec, matka, syn, dcéra, druh, družka) vyplní samostatné čestné prehlásenie)  

3. Potvrdenie zamestnávateľa - Príloha č. 2 o čistom príjme žiadateľa a ďalších plnoletých osôb s ktorými žije v 1 domácnosti, u samostatne 
zárobkovo činných osobách kópia daňového priznania za rok 2011 

4. Doklad/y o iných príjmoch: výmery, rozhodnutia správnych orgánov za r. 2012, rozhodnutia súdov (napr. výživné) 
5. Doklad/y o záväzkoch: úverová zmluva, výživné 

 
 
 

V Hurbanove, dňa: ..................................... ............................................................ 
Podpis žiadateľa 

 



Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov* 
 

Ja, dolu podpísaný (-á) žiadateľ: (titul, meno a priezvisko) 
 

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

Tiež v mene mojich maloletých detí: 
 
1............................................   2............................................ 
 
3............................................   4............................................ 
 
A my, spoločne posudzované plnoleté osoby: (titul, meno a priezvisko) 
 
1............................................   2............................................ 
 
3............................................   4............................................ 
 
 

ako dotknutá osoba / dotknuté osoby týmto 
 

u d e ľ u j e m /e   s ú h l a s 
 

v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
so spracovaním mojich/našich osobných údajov poskytnutých v odovzdaných alebo zaslaných dokumentoch 
a písomnostiach na Mestský úrad v Hurbanove, správca bytov v zmysle platnej zmluvy o správe, pre účely 
evidencie, posúdenia a vybavenia žiadosti o poskytnutie mestského nájomného bytu v Hurbanove. 

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a som poučený/á, že 
v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj 
súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, 
to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, 
ako ho udelil/a. 
 
V ................................. dňa ...................... 
 

Žiadateľ: ............................... 
 
Spoločne posudzované plnoleté osoby: 
 

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

Lehota na podanie žiadostí: do                         . 
 
osobne v stránkových hodinách v kancelárii správcu bytov podľa platnej zmluvy, pobočka 
Hurbanovo alebo v podateľni Mestského úradu v Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91, 947 01 
Hurbanovo, prípadne poštou - elektronické podanie vzhľadom na požadované prílohy sa vylučuje. 
 
Poučenie: 
Na žiadosti podané pred alebo po uvedenej lehote alebo iným ako predpísaným spôsobom sa neprihliada. 
Požadované prílohy sú povinnými náležitosťami žiadosti. Neúplné žiadosti budú bez ďalšieho vyradené.  


